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Förord 
 
Hur blev det så här? Jag skulle inte bli forskare, allra minst i ekonomi. Ett liv som en 
tråkig enstöring med spindelväv i håret, pannan rynkad av tankar och dollartecken i 
ögonen var en mardrömsbild för mig. Jag som inte kan sitta stilla, inte vara tyst eller 
ensam och som tycker att pengar är ett nödvändigt ont. Nu finns den dock till, boken du 
håller i handen, och det är faktiskt jag som har skrivit den fast det är många som har 
hjälpt mig, på olika sätt. 
 
Tyvärr kan jag inte längre personligen tacka Eywind Hagman men han lärde mig tidigt 
att det är jag själv som sätter gränser för min förmåga, utan det skulle jag säkert aldrig 
ha trott mig klara av ett projekt som detta. Alla mina vänner på jobbet, det är ni som gör 
att det roligt att komma på jobb varje dag. Det är också ni som ger mig skratt och 
sällskap men också andrum, som behövs när man forskar. Mina forskarvänner, det är ni 
som har visat mig att min bild av den tråkiga forskaren var fullständigt fel. Ni lyfter mig 
som forskare, genom feedback, diskussioner och idéer. 
Ett alldeles speciellt tack till Maria Österåker, du är den som för mig vidare när jag själv 
inte räcker till. Genom uppmuntran, kvistiga frågor, idéer och gräl men oftast genom 
skratt har det mesta löst sig. Att jag genom den här processen också har fått bli en del av 
ditt liv är för mig mer värdefullt än den bok den resulterat i. 
 
Utan handledare blir det inget resultat och jag har haft förmånen att ha flera: Professor 
Sören Kock, Professor Guy Ahonen och Professor Karl-Erik Sveiby. Tack, Sören för 
din förståelse och för att du har låtit mig jobba på mitt sätt och i min egen takt, utgående 
från mina prioriteringar. Tack, Guy, för att du förstått hur viktigt det är med gemenskap 
mellan doktorander och därför skapade IC-gruppen som jag har fått delta i. Karl-Erik, 
du skall ha ett stort tack för de kommentarer och insikter jag har fått av dig men också 
för den delade tjärglassen och för att du sett mig som människan Tua inte bara som en 
doktorand. Jag vill också tacka alla er som ställt upp för intervjuer under processens 
gång, jag har lärt mig så mycket av er. 
På slutrakan har jag haft hjälp av några till, bland andra av mina förhandsgranskare 
Axel Targama och Gunnel Kardemark. Axel du kom in i projektet då jag redan trodde 
att jag skulle snubbla före målstrecket. Utan din insats skulle jag säkert ligga kvar där 
ännu. Tack Gunnel, din fråga om “vem jag är” fick mig att förstå att mitt projekt inte 
har gjort mig till min mardrömsforskare utan att den person jag är istället har format 
projektet att bli det, det blev. Anette, tack för dina systematiska och viktiga 
kommentarer, du har det förnuft som jag som impulsmänniska behöver. Maria 
Solitander, ditt leende förmedlar glädje på många språk och med din hjälp förstår jag 
själv bättre vad jag har skrivit. 
 
Jag har haft förmånen att få delta i konferenser och även annars ha kontakt med 
forskarkolleger över hela världen. Finansiella möjligheter till det har jag fått genom: 
Elisabeth Schusters fond, Svenska handelshögskolans fonder, Stiftelsen Emelie och 
Rudolf Gesellius fond, Svenska handelshögskolans lärares och forskares fond, 
Östensons ekonomfond, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska kulturfonden och 
Stiftelsen Handlande Gustav Svanljungs Donationsfond. 
 



 

När jag började detta projekt gav jag ett löfte åt mig själv, att inte behöva be om ursäkt 
av min familj för att ha försummat dem. Jag tror att jag har lyckats hålla det löftet. 
Därför kommer jag inte att ställa mitt tack till er för att processen lyckades. Ni skall 
ändå få mitt allra största och viktigaste tack för det är er har jag att tacka för allt jag är. 
Det är ni som gör mig lycklig! 
 
Vasa i mars 2005 Tua Haldin-Herrgård
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1 Inledning 
 
Jag har gett mig ut på en resa i kunskapens värld. En värld så nära oss att vi alla har 
den inom oss men samtidigt så fjärran att det har tagit en stund innan någon vågat sig 
dit. När man är på upptäcktsfärd märker man ofta att området man befinner sig på är 
mycket större och svårforcerat än man trodde. Så gick det även för mig (det är ju också 
en av upptäckandets charm). Jag valde därför att röra mig på bara ett område i 
kunskapens värld, nämligen i den tysta delen. 
 
I artikelsamlingen motsvaras inledning och problemområde av artikel 1 ”Difficulties in 
diffusion of Tacit Knowledge in Organizations” Artikeln diskuterar de svårigheter som 
påverkar speciellt ledning av kunnande som är tyst d.v.s. svårt att uttrycka. Artikeln är 
kopplad till avhandlingen genom att den lyfter upp bl.a. problem som abstraktion och 
uppfattat värde i det tysta kunnandet. Den beskriver även mina ursprungliga 
forskningsintentioner nämligen att forska i spridning av tyst kunskap. Det var dessa 
intentioner som öppnade mina ögon för behoven av nya forskningsmetoder inom ämnet. 
 
”Tyst kunskap” på engelska ”Tacit Knowledge” är ett metaforiskt begrepp som har 
lockat mig till lek med ord men som också på ett beskrivande sätt anger begreppets 
mångfacetterade innebörd. Det som är tyst är inte endast ”ljudlöst” utan även ”lågmält” 
som i en tystlåten person. Det kan också handla om tyst som i det som är ”underförstått” 
som i en tyst överenskommelse eller rent av nåt som man ”inte låtsas om” som i ”det 
talar vi tyst om”. Alla betydelser av ordet tyst kan gälla för tyst kunskap eller tyst 
kunnande, den formen av begreppet som jag föredrar1. Därför skall även metaforen höra 
som används i detta arbete uppfattas som något mera än ”att uppfatta ljud med 
hörselsinnet” att höra handlar mera om just ”att uppfatta” oberoende av vilket sinne som 
aktiveras. 
Kunskap i sig är inget nytt, det nya i kunskap som det s.k. kunskapssamhället har 
medfört är en fokusering på teoretisk, kodifierad kunskap som inte har funnits tidigare 
(Tsoukas 2002:2) Att intresset för kunskap i sig har ökat är positivt men genom en 
fokuseringen på endast teoretisk, kodifierad kunskap riskerar vi att förlora stora delar av 
den kunskapsresurs som finns tillgänglig. Vi lever idag omgivna av kunskap. Vart vi än 
vänder oss överöses vi med kunskap. Redan som barn får vi höra att inget är så viktigt 
som att lära sig olika saker. Vi måste hela tiden öka vårt kunnande för att som individer 
klara oss i konkurrensen i arbetslivet. Denna kamp om kunskapsfördelar finns i allt högre 
grad även i och mellan organisationer. Organisationerna tävlar om att erbjuda sina 
kunder kunskap som dessa inte hittar hos andra. Organisationer får även kämpa allt mer 
för att få tillgång till det kunnande individerna har. När kunskap blir en bristvara i form 
av personalbrist, brister i vilja eller förmåga att låta organisationen få tillgång till 
                                                           
1I avhandlingen gör jag skillnad mellan tyst kunskap och tyst kunnande så att tyst kunskap 
syftar på resultatet, kunskapen som en slutprodukt, t.ex. efter trägen övning. Tyst kunnande 
syftar däremot mera på den aktiva kunskapsprocessen d.v.s. själva användningen av det tysta 
kunnandet. I litteraturen som jag studerat används begreppet tyst kunskap av nästan alla utom 
Polanyi som talar om tyst kunnande. Jag följer Polanyis aktivitetsbaserade synsätt och väljer att 
huvudsakligen använda mig av benämningen tyst kunnande. Begreppet tyst kunskap används i 
avhandlingen när det som diskuteras är kunskapen som produkt men även när jag presenterar 
det de andra forskarna benämner tyst kunskap. 
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kunskap måste organisationerna i högre grad än tidigare sätta resurser på att klara sig i 
konkurrensen om arbetstagarnas kunnande. Detta gäller oberoende av om det handlar om 
personer som varit, nu är eller kan bli medlemmar i organisationen. Zack (1999:45) 
uttrycker detta som att dagens organisationer måste göra beslut rörande att skapa, 
utveckla, och uppehålla kunskapsresursen inom organisationen. Problem ser han i att det 
ännu finns lite verklig vägledning för den som skall verkställa kunskapsledningen. 
Därför är kunskapsledning, allmänt benämnt Knowledge Management (KM) ett aktuellt 
forsknings- och ledningsområde idag.  
Definitionerna för KM är många och skiljer sig till innehållet2, och en del forskare som 
t.ex. Karl-Erik Sveiby likställer begreppet Intellektuellt Kapital (Intellectual Capital) 
med Kunskapsledning (Knowledge Management). Elton Mayos definition från 1998 är 
ett exempel som omfattar det mesta: 
 

Knowledge Management is the management of the information, knowledge and experience 
available to an organisation – its creation, capture, storage, availability and utilisation – in order 
that organisational activities build on what is already known and extend it further (Mayo 1998) 

 
I denna definition gör han en åtskillnad mellan information och kunskap men han 
tangerar även ledning av kunnande i dess varierande former, både explicit och implicit. 
Utöver detta ingår i definitionen också de olika processer som kunskapsledning består 
av. En anpassning till form av kunskap och kunnande men också till processerna krävs 
följaktligen för att kunskapsledningen skall verkställas på ett optimalt sätt. 
I artikel 1 diskuterar jag kunskapsforskningen och kommer till slutsatsen att mycket av 
forskningen i kunskapsledning ännu berör den explicita formen av kunskap (Leonard & 
Sensiper 1998:112; Haldin-Herrgard 2000: 357-358) och processer av mera 
informationsteknologisk natur3. För ett holistiskt perspektiv på kunskapsledning behövs 
därför forskning även i kunskapens mera tysta dimension och dess implicita processer. 
Dan Holtshouse diskuterar i en artikel i California Management Review 1998 frågor 
rörande forskning i kunskap ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Hans slutsats blir att 
för att forskningen skall gå framåt är det tre områden som behöver prioriteras; spridning 
av tyst kunskap, kunskapsflödet och att göra kunskapsresurserna mer synliga. De viktiga 
forskningsfrågorna enligt Holtshouse (1998:277-280) blir därför: 
 

- hur skall tyst kunskap i fortsättningen kunna avläsas och användas? 
- hur kan man optimalt strukturera kunskapsflödet mellan kunskapssökare och 

kunskapsinnehavare för att maximera påverkan av kunskap? 
- hur kan man göra kunskap som av naturen är diffus och abstrakt, synlig och 

konkret? 
 
Svårigheter i forskning i tyst kunnande är relaterade till det som karaktäriserar den tysta 
dimensionen av kunskap nämligen att den är personlig, abstrakt och svår att verbalisera. 
Alla dessa är egenskaper som ställer speciella krav på bl. a. forskningsmetoden. Detta 
fick jag personligen uppleva i ett tidigt skede av min forskningsprocess. Efter en par 
                                                           
2 se t.ex. Sveiby (1990); Nonaka (1995); McElroy (2003) 
3 Se t.ex. Gloet 2000 eller Sveiby på www.sveiby.com om uppdelningen av KM i två olika 
perspektiv: det humanistiska och det informationsteknologiska. Se även Bennetts och Gabriels 
undersökning om hur marknadsföringschefer i stora företag leder kunskap (Bennett & Gabriel 
1999) 
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misslyckade intervjuer, där mina respondenter trots att de var experter på området inte 
kunde uttrycka sitt tysta kunnande, grusades de inledande förhoppningarna jag uttrycker 
i artikel 1 om att kunna visa hur tyst kunnande sprids. Istället väcktes insikten att för att 
jag någonsin skall kunna studera spridning av tyst kunnande krävs det att jag tar ett steg 
tillbaka och först löser problemet med en metod lämplig för att forska i tyst kunnande. 
 
 
1.1 Att forska i det tysta kunnandets värld 
 
Kunskapens värld är en mångfasetterad värld där det är lätt att tappa orienteringen. En 
del av området utgör det abstrakta, oartikulerade och ibland omedvetna tysta kunnandet. 
 
1.1.1 Vad är tyst kunnande? 
 
Kunskapsresursen brukar ofta träffande liknas vid ett isberg.4 Den synliga, mindre delen 
av isberget motsvarar den explicita, uttryckta kunskap som finns i t.ex. databaser, 
handböcker och diskussioner. Uttryckt kunskap är lätt att uppfatta och därför naturlig att 
inrikta sig på då man påverkar kunskapsresurser. Isbergets massa däremot finns under 
ytan där det är svårt att uppfatta den och uppskatta dess omfattning, så är det även med 
det tysta kunnandet. Oberoende av om vi talar om individer eller organisationer finns den 
tysta kunskapsdelen ibland djupt gömd i det omedvetna. ( Nonaka & Konno 1998:42) Vi 
vet ofta inte vad det tysta kunnandet består av och hur den påverkar arbetet. Därför är det 
många, som liksom Titanics kapten, har fått uppleva påverkan av den gömda delen av 
isberget i form av större eller mindre katastrofer. I en organisation sker detta t.ex. i form 
av att en person lämnar organisationen med sitt tysta kunnande i bagaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kunskapsresursen är som ett isberg. 
 

                                                           
4 En metafor som jag tycker är så beskrivande att jag valt att använda den i alla mina artiklar, 
för att beskriva vad tyst kunnande är. 

Explicit kunskap 

Tyst kunskap 
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Samtidigt som det tysta kunnandet alltid har funnits som en del av oss och vårt 
handlande kan man påstå att forskningen inom området ännu trampar på i barnskorna 
speciellt inom företagsekonomisk forskning (Baumard 1999:95). Detta beror inte på att 
ämnesområdet är nytt utan snarare på att forskare hellre har valt andra ämnesområden än 
forskning om den tysta kunskapen. En av orsakerna till detta hittar vi igen i ämnets 
karaktär som självklart, abstrakt, subjektivt och oartikulerat. Karaktärsdrag som 
traditionellt inte har värderats inom den vetenskapliga forskningen. Samma orsaker torde 
också ha lett till det att den tidigare forskningen på tyst kunskap främst har bedrivits 
inom vetenskapsgrenar som psykologi (Polanyi 1958; Brockmann & Simmonds 
1997:456) men också inom filosofi och pedagogik (Castello 2002:46). Detta eftersom 
traditionerna men också metoderna har varit andra inom dessa vetenskapsgrenar än inom 
den ekonomiska. Metoder som användning av elchocker, som Polanyi (1966:7-9) 
beskriver, är accepterade inom t.ex. psykologi, men ter sig avlägsna för en 
företagsekonom. Den multidiciplinära forskningen har enligt Castillo (2002:48) 
dessutom lett till att konceptet ”tyst kunskap” (tacit knowledge) i sig riskerar att 
urvattnas på grund av den förvirring de olika traditionernas perspektiv tillför konceptet. 
Forskning om tyst kunskap har dock efterlysts inom företagsekonomi även av andra än 
Holsthouse, bl.a. av Cowan, Foray & David (2000:213) som efterlyser en ny granskning 
av de fundamentala koncepten i tyst kunskap och Castillo (2002:47) som utöver det 
efterlyser nya forskningsmetoder för tyst kunskap. I appendix till artikel tre finns en 
sammanställning av forskares definitioner av tyst kunnande. Dessa är med några 
undantag inom det företagsekonomiska perspektivet men trots det hittar man även där 
delade åsikter, vilket jag diskuterar i artikeln (Haldin-Herrgard 2004).  Liksom Castillo 
anser även jag att det behövs forskning om tyst kunnande inom företagsekonomi 
eftersom forskningen inom andra vetenskapstraditioner i sig inte helt motsvarar de 
företagsekonomiska behoven varken gällande koncept eller gällande metoder. 
 
Orsaken till att tyst kunnande har varit lågt värderat i det akademiska samfundet kan man 
hitta i att forskningstraditionen har sin grund i naturvetenskaperna vilka inte 
överensstämmer med forskningsbehovet och förutsättningarna inom de sociala 
vetenskaperna. (Cook & Brown 1999) Genom att man traditionellt har poängterat 
individen över kollektivet och det explicita över det implicita när det gäller kunskap har 
den tysta kunskapens värde även i kunskapsforskningen länge förbisetts. (Cook & Brown 
1999) I dagens kunskapssamhälle där personalens värde som ”human kapital”, ”humana 
resurser” eller ”intellektuellt kapital” poängteras torde också värdet av tyst kunnande 
omvärderas. 
Ett tecken på att detta sker är det starkt ökade intresset för kunskapsfrågor i den 
akademiska världen under de senaste åren. Det uppstår ständigt nya inriktningar5 och 
metoder6 för att befrämja ledning av kunskap och lärande. Fastän intresset för tyst 
kunskap har varit lamt kan man även här skönja en ökning. (Leonard & Sensiper 1998; 
Holtshouse 1998; Augier & Vendelö 1999; Bennett 1998) 
I och med kunskapssamhällets intåg i företagen har det företagsekonomiska intresset för 
kunskap ökat de senaste åren (Castillo 2002:53) och som en del av det har även intresset 
för det tysta kunnandet sakta men säkert ökat (Augier & Vendelö 1999:252).  
 
                                                           
5 Knowledge Management, Lärande organisation, Intellektuellt capital. 
6 Pedagogiskt ledarskap, 
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1.1.1.1 Hur höra det som är tyst? 
 
Som forskare i ett ämnesområde som tyst kunskap stöter man på problem nästan genast 
man lyfter näsan från den vetenskapliga litteraturen i ämnet. Redan de första försöken att 
få tag på tyst kunnande hos ett undersökningsobjekt leder mest av allt till frustration över 
att man inte når till det som ändå klart finns inom räckhåll. Kanske tack vare sitt egna 
tysta kunnande vet, ser eller känner man att det tysta kunnandet är närvarande i dem man 
undersöker, men öronen verkar vara för små för att uppfatta det tysta.  
Baumard (1999:94) har sammanfattat dilemmat för forskaren i tyst kunskap som: 
 

The study of the non-expressed can justifiably be described as ”adventurous research”. Like any 
explorer, the researcher who is determined to dwelve into the non-expressed must follow uncharted 
and potentially hazardous paths, and implicitly surrender themselves to severe criticism from their 
peers. 
 

Utöver dessa svårigheter stöter man dessutom på alla andra av den kvalitativa forskarens 
problem som till exempel upptäckten att undersökningsobjektet inte alls är ett objekt 
utan en person med alla de egenskaper som gör oss till unika individer. 
Detta har dock inte hindrat forskare tidigare och de metoder som använts för att samla 
information har varierat mellan allt från laboratorieexperiment med hungriga råttor 
(Polanyi 1958:71) till enkäter för företagsledare om deras sätt att fatta strategiska beslut 
(Brockmann & Simmonds 1997). Det kan dock i de flesta fall ifrågasättas om det som 
verkligen studerats är det tysta kunnandet hos objekten och i de fall där man kan utgå 
från att det verkligen är det (som i det tidigare nämnda fallet med elchocker) om metoden 
är lämplig att tillämpa på företagsekonomisk forskning. 
 
 
1.1.1.2 Finns det ett språk för tyst kunnande? 
 
En av orsakerna till att det tysta kunnandet inte har behandlats tillräckligt vare sig i 
arbetsorganisationerna eller i forskningen ligger i dess karaktäristika som svårt att 
uttrycka verbalt. Polanyi (1966:4) uttrycker det så att ”vi vet mer än vi kan uttrycka”. 
Kommunikation är en viktig funktion i vårt dagliga liv oberoende om vi är företagsledare 
eller forskare och när det gäller det tysta kunnandet räcker vår förmåga att kommunicera 
inte till (Polanyi 1966). Otillräckligheten kan enligt Polanyi ligga i att verkligheten är så 
komplex att allt vetande inte kan upptas i språket. Den kan också ligga i glappet mellan 
individen och språket eller i det faktum att språket helt enkelt är trögare än 
kunskapsutvecklingen och ännu inte har utvecklats färdigt. Wittgenstein (1953: 129) 
förklarar det med att man är oförmögen att märka en sak därför att den alltid finns 
framför ens ögon.  
 
Ett sätt att tackla oförmåga är helt enkelt att undvika de situationer där vi inte räcker till. 
Man låter alltså bli att aktivt behandla tyst kunnande eller hoppas att problemen löser sig 
av sig själv. Eftersom man dock inte helt kan undvika den tysta kunskapen har man även 
löst problemet på annat sätt. För att avhjälpa vår avsaknad av språk tenderar vi nämligen 
att skapa nya former att kommunicera. Vid spridning av tyst kunnande väljer vi att visa 
och betrakta, men vi har även skapat ett omedvetet språk för att uttrycka det tysta 
kunnandet. Detta språk består av ord och uttryck som vi allmänt använder för att 
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kommunicera det tysta kunnandet i våra handlingar. Exempel på sådana ord och uttryck 
är: intuition, gröna fingrar, människokännedom och att det ”låter” rätt. Vi är inte alltid 
ens medvetna om att vi kommunicerar tyst kunnande genom dessa uttryck. Trots att de är 
allmänna och del av vårt dagliga språk tenderar dessa ord och uttryck att ofta ha 
subjektiva bedömningar av meningen i dem. Talang för en pianist är något helt annat än 
för en brottare. Dessa skiftningar i begreppens innebörd leder ofta till missförstånd inom 
organisationer då man utgår från en gemensam mening som inte finns. Dessa anser jag 
motsvara det Wittgenstein (1953: 129) efterlyste när han talade om att man genom att 
använda ett upplysande, vägledande språk gör det möjligt att se det som är så enkelt och 
känt att det är gömt. 
Dewey (1933) diskuterar en implicit förståelse som något som vi tar för givet. 
Förståelsen grundar sig ofta på gemensam erfarenhet och kräver i dessa fall inte mera 
utforskande. Om personer däremot inte delar denna erfarenhetsbakgrund kan en 
förmodan om implicit gemensam förståelse lätt leda till missförstånd. 
Även inom den akademiska världen ser vi motsvarigheter då forskare inom kunskap ofta 
drabbar samman i mer eller mindre häftiga diskussioner7 om tyst kunskap. 
Diskussionerna bygger långt på att man använt olika begrepp för samma sak eller samma 
begrepp för olika saker. Detta problem har Spicer (1998) diskuterat både som ett allmänt 
problem för forskning i  förståelse och för honom speciellt gällande begreppen mentala 
modeller och kognitiva scheman. 
 
 
1.2 Att leda tyst kunnande 
 
Ledarens uppgift är att leda d.v.s. visa vägen för oss andra. Om inte ledaren känner 
omgivningen och inte har en karta är det inte bara han som går fel, vi följer alla efter. 
Dagens ledare har tillgång till många kartor men kartan över den tysta kunskapen 
saknas. Därför händer det lätt att ledaren inte vågar ta oss in på området eller att vi 
bara på måfå trevar oss fram där. 
 
Mycket uppmärksamhet har ägnats åt ledningen av kunskap i organisationer. Ledning av 
tyst kunnande är dock relativt outforskad (Leonard & Sensiper 1998) och inom 
företagsekonomin råder det ännu en brist på förståelse av om det tysta kunnandets natur, 
användning och värde (Bennett 1998:589). 
I artikel nr 1 konstateras att det tysta kunnandet upplevs som svårt att sprida (Haldin-
Herrgård 2000) och andra forskare påtalar även svårigheter i att leda och värdera tyst 
kunnande (se även t.ex. Nonaka & Konno 1998:42; Bennett & Gabriel 1999:216; 
Leonard & Sensiper 1998:226; Holthouse 1998; Wong & Radcliff 2000:494). 
Svårigheterna att sprida tyst kunnande kan enligt artikel ett relateras till perceptionen av 
kunskap, avsaknaden av ett gemensamt språk, bristen på tid, en låg värdering av tyst 
kunnande och en ökad distans mellan individerna i en organisation (Haldin-Herrgård 
2000:361-363). Svårigheterna att leda och värdera tyst kunnande relateras oftast till den 
höga abstraktionsnivån på tyst kunnande. Enligt Baumard (1999:21) har svårigheterna att 
leda tyst kunnande i många fall resulterat i att ledningen i många organisationer har valt 
att ignorera det tysta kunnandet. Ett sådant beslut är inte ändamånsenligt i ett 
kunskapssamhälle där kunskapsledning måste ses som en naturlig del av en organisations 
                                                           
7 Se ett exempel på en sådan diskussion i kapitel 2.4.1 
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ledning. Av många anses den t.o.m. som den mest avgörande processen för 
organisationens överlevnad och framgång. (Brockmann & Simmonds 1997:454; Lubit 
2001:164-178) 
En av orsakerna till bristen på ledning kan vara avsaknaden av ledningsinstrument. En 
vanlig form av ledningsinstrument är olika former av mätningar. Då det gäller tyst 
kunnande anses dock en mätning vara omöjlig eller i alla fall för svår att genomföra. 
Likaså anser jag att en mätning av tyst kunnande inte skulle fylla de behov av 
ledningsinstrument som behövs. För att kunna leda kunnande är det viktigt att kunna 
lokalisera och fånga kunskap (Lubit 2001:167; Stenmark 2001:13) oberoende om det 
gäller den explicita eller den tysta dimensionen av kunskapen. Därför skulle en form av 
kartläggningsinstrument kunna fylla de behov av ledningsinstrument som behövs för tyst 
kunnande. En lokalisering av tyst kunnande kan utgöra grunden för ledning bl.a. vid 
handledning, teambyggande, inutbildning och i skapande av nätverk för utveckling. För 
lärande inom organisationen, t.ex. genom former av intra-organisatoriska 
inlärningsnätverk (Haldin-Herrgård 1999:5-11) krävs det att inte bara ledningen utan 
även de anställda är medvetna om vilken kunskap som finns inom organisationen men 
också var denna finns. Kanske en dylik kartläggning t.o.m. kunde fungera som 
hjälpmedel för ett belöningssystem som mera uppmärksammar hur viktig den tysta 
dimensionen av kompetensen är i organisationen. Den explicita kunskapen kartläggs 
redan nu i många organisationer genom t.ex. kompetensdatabaser. Sådana databaser är 
dock inte lika lämpliga för kartläggning av tyst kunnande eftersom bevis på detta 
vanligtvis inte finns i betyg och intyg. Den metod som en forskare kan använda för att 
utforska det tysta kunnandets värld kan även utgöra grunden för ett ledningsinstrument 
för kartläggning av tyst kunnande. 
 
 
1.3 Utmaningar i det tysta kunnandets värld 
 
Ingen har sagt att det tysta kunnandets värld skall vara lätt att utforska. Stigarna kan 
vara igenvuxna, kanske t.o.m. obefintliga eller leda både hit och dit, men det är just på 
sådana ställen man gör de mest märkliga upptäckterna. 
 
 
Också det tysta kunnandets värld är fylld av utmaningar och för att forska i eller leda tyst 
kunnande måste vi ta oss an i alla fall en del av dessa. Utmaningarna i denna avhandling 
gäller följande: 
 
Utmaning I 
Att forska i tyst kunnande ställer speciella krav på forskningen. De forskningsmetoder 
som vi känner nu kan inte anses motsvara det behov det finns att gripa tyst kunnande. 
För att kunna bedriva empirisk forskning i ämnet tyst kunskap är det därför nödvändigt 
att utveckla en metod för att undersöka tyst kunnande. En naturlig grund för en sådan 
metod är det språk som redan nu används för att uttrycka den tysta dimensionen av 
kunskap. Finns det alltså ett dolt språk för tyst kunnande som kan användas inom 
företagsekonomisk forskning om tyst kunnande? 
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Utmaning II 
Det är inte längre acceptabelt att man i organisationer väljer att leda tyst kunnande enligt 
”laisser faire” principen, eftersom en stor del av organisationens resurser i så fall riskerar 
att gå till spillo. För att man skall kunna leda tyst kunnande krävs att man är medveten 
om kunnandet och att man kan kan lokalisera det. En metod som används i forskningen 
kan kanske även användas i organisationerna för ledning av tyst kunnande. Kan man 
alltså använda det som tidigare skrivits om tyst kunskap för att utveckla en metod för att 
t.ex. kartlägga, förklara och värdera tyst kunnande? 
 
 
1.4 Avhandlingens syfte 
 
Syftet med ett forskningsprojekt är avgörande för många av de val man tvingas göra 
under resans gång. Om man inte är medveten om vad, hur och varför tar man lätt fel 
beslut och hittar kanske inte fram dit man var på väg. 
 
 
1.4.1 Vad skall göras? 
 
Avhandlingens syfte är att utveckla en metod för att studera och leda det tysta kunnandet 
i organisationer samt att utvärdera denna metod genom en kartläggning av det tysta 
kunnandet i en organisation. 
 
Mera specifikt kan syftet delas upp i: 
 

• att ur existerande kunskap om tyst kunskap fördjupa förståelsen av tyst kunnande 
• att ur denna förståelse skapa en metod för att undersöka tyst kunnande 
• att empiriskt utvärdera denna metod i en undersökning av om användningen, 

meningen och värdet i det tysta kunnandet i en organisation.8 
 
 
1.4.2 Hur skall det göras? 
 
Den empiriska studien består av en utveckling av en metod för kartläggning som 
underlättar arbetet (forskning och/eller ledning) med tyst kunnande. 
Processen att utveckla instrumentet sker i fyra steg. 

 
• Första steget bygger på sekundär data i form av textanalys av vetenskaplig 

litteratur om kunskap och primär data i form av intervjuer med experter. Syftet 
med steg 1 är att samla ställföreträdande begrepp (epitet) för tyst kunskap.  

• Steg två är en systematisering av dessa epitet. Syftet med denna systematisering 
är att få ett medel för analys samt att underlätta en gemensam förståelse av 
begreppen.  

• Steg tre består av en empirisk undersökning som även utgör stommen för 
kartläggningsinstrumentet. De epitet-kortsintervjuer som görs i detta steg 

                                                           
8 Den studie som görs för utvärdering har ett eget syfte som återges på sid. 88 
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resulterar i information om användningen av epitet för tyst kunskap samt om 
lämpligheten i metoden att använda kort som stimuli vid intervjuer. Lämpligheten 
med en värdering med en värdeskala utvärderas även i detta skede. 

• Det fjärde och sista steget består av en utvärdering av instrumentet vilket sker 
som en kartläggning av en organisations tysta kunskapsresurser. I samband med 
denna kartläggning studeras även det tysta kunnandets värde för organisationen. 
Utvärderingen baseras på både kvalitativ och kvantitativ data. 

 
 
1.4.3 Varför skall det göras? 
 
Den tysta kunskapen som forskningsämne intresserar många olika vetenskapsområden 
och därför uppfattas det, också i övrigt abstrakta ämnesområdet, som splittrat av många. 
Det behövs alltså en fördjupad genomgång av det tysta kunnandets innersta väsen, men 
även mera empirisk forskning, för att forskningen i det tysta kunnandet skall kunna 
anpassas till ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Det finns därför ett behov av metoder lämpliga för att företagsekonomiskt undersöka 
abstrakta företeelser som tyst kunnande. Många av de traditionella metoderna inom 
företagsekonomi motsvarar t.ex. inte behovet av djup, mångfald och individens röst. 
Samtidigt har metoder inom andra vetenskapstraditioner inte motsvarat behovet av 
anpassning till företagsvärlden medan andra inte givit tillräcklig stöd och struktur för att 
möta informantens behov. 
 
Reber (1993) hävdar att förståelsen för det kognitiva omedvetna är viktig inte bara ur 
forskningssyfte utan att den även har legitimitet för till exempel fortbildning. En ökad 
förståelse av tyst kunnade torde öka organisationers möjligheter att ta tillvara den 
kunskapsresurs de besitter. 
En viktig faktor är det värde som en organisation tillmäter det tysta kunnandet. Genom 
en kartläggning av den tysta kunskapsresursen antar denna en mindre abstrakt form och 
den kan lättare lokaliseras. Genom diskussionerna vid intervjuerna blir det möjligt att 
bygga en delad mening om begrepp kring tyst kunnande och det värde innehavaren 
tillsätter det tysta kunnandet blir uttalat.  
 
 
1.4.4 Vad skall inte göras? 
 
Denna avhandling är inte ett försök att överföra tyst kunnande till explicit kunnande. Den 
metod som utvecklas i avhandlingen skall heller inte ses som ett försök att utveckla ett 
kodningsinstrument för tyst kunnande. Syftet är mera att ge underlag för det som 
Haridimos Tsoukas (2002:1) uttrycker : 
 

..... the ineffability of tacit knowledge does not mean that we cannot discuss the skilled performance 
in which we are involved. We can discuss them provided we stop insisting on ”converting” tacit 
knowledge and, instead, start recursively drawing our attention to how we draw each other´s attention 
to things. Instructive forms of talk help us re-orientated ourselves to how to relate to others and the 
world around us, thus enabling us to talk and act differently (Tsoukas 2002:1) 
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Eftersom denna avhandling fokuserar på tyst kunnande tar jag heller inte ställning till 
dikotomin tyst/explicit kunskap och relationen mellan dessa, varken i använd mängd 
eller värde. 
 
 
1.4.5 Vilka är nyckelbegreppen och hur används de? 
 
Kunskap 
Kunskap är ett omdiskuterat begrepp och jag kommer att använda det enligt följande 
beskrivning. Hierarkiskt ordnar jag in begreppen data, information och kunskap så att 
data är den minsta beståndsdelen som består av lösryckta uppgifter t.ex. i form av siffror 
eller ord (t.ex. telefonnummer och namn). Information uppstår då data sammanförs på 
ett meningsfullt sätt (t.ex. telefonbokens information om vilket telefonnummer en 
person har). Kunskap kan man tala om när informationen kan sättas in i rätt 
sammanhang så att förståelse uppstår och man kan handla enligt förståelsen (att jag när 
jag skall ringa min vän kan telefonnumret och att jag kan ringa henne). Kunskap är en 
aktiv handling eller reflektion som innehåller både en artikulerad (explicit) och en 
oartikulerbar (tyst) dimension liksom även en medveten och omedveten dimension. 
 
 
Explicit Kunskap (Explicit Knowledge) - Tyst kunskap (Tacit Knowledge)  
Den tysta och explicita kunskapen ser jag som två dimensioner av samma kunskap inte 
som två olika sorters kunskap. Förslagsvis kan man se kunskapen som ett spektrum som 
innehåller tyst kunskap i den ena polen och explicit kunskap i den andra. På detta sätt 
kan graden av ”tyst”, ”explicit” variera till följd av reflektion eller träning.  
Explicit kunskap finns i t.ex. databaser, handböcker och diskussioner. Explicit kunskap 
är därför lätt att uppfatta och sprida och kan rums och tidsmässigt användas ”där och 
då” (d.v.s. jag kan slå upp telefonboken och hitta telefonnumret och ringa min vän då 
jag behöver det) 
Tyst kunskap är svårt att uttrycka verbalt. Oberoende av om vi talar om individer eller 
organisationer finns den tysta kunskapen ibland djupt gömd i det omedvetna.  Det tysta 
kunnandet är nära förankrat till person, handling och situation och används rums och 
tidsmässigt ”här och nu” (då jag ringer slår jag ibland fel siffra, men reagerar genast, 
kanske på ljudet eller på hur handen brukar röra sig, och avbryter för att börja om). 
 
Tyst kunskap (Tacit Knowledge) – Tyst kunnande (Tacit Knowing) 
I avhandlingen gör jag skillnad mellan tyst kunskap och tyst kunnande så att tyst 
kunskap syftar på resultatet, kunskapen som en slutprodukt, t.ex. efter trägen övning (att 
jag lärt mig känna igen den melodi telefonens tangenter ger för min väns 
telefonnummer). Tyst kunnande syftar däremot mera på den aktiva kunskapsprocessen 
d.v.s. användningen av det tysta kunnandet (det att jag av tangenternas ljud kan avgöra 
om jag gör rätt eller fel). I litteraturen som jag studerat används begreppet tyst kunskap 
av nästan alla utom Michael Polanyi som skriver om tyst kunnande. Jag följer Polanyis 
aktivitetsbaserade synsätt och väljer att huvudsakligen använda mig av benämningen 
tyst kunnande. Begreppet tyst kunskap används i avhandlingen när det som diskuteras 
är kunskapen som produkt men även när jag presenterar det de andra forskarna 



 11

benämner tyst kunskap. Telefonexemplet är ett exempel varför aktiviteten bör stå i 
centrum när man studerar tyst kunnande 
 
Kompetens – Kunskap - Tyst kunnande 
Relationen mellan en persons kompetens, kunskap och tysta kunnande ser jag som 
relationerna mellan de olika stora dockorna i en rysk docka. Kompetens ser jag som ett 
begrepp som omfattar en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en uppgift 
eller situation. Kompetens för en viss uppgift innehåller på så sätt olika dimensioner så 
som kognitiv, affektiv, social, pedagogisk/kommunikativ, sensomotorisk, 
personlighetsbaserad och strategisk dimension. Kunskap blir en av beståndsdelarna i en 
persons kompetens. I enlighet med den tidigare diskussionen är det tysta kunnandet en 
dimension av kunskap och blir på så sätt en ytterligare beståndsdel av både kunskap och 
kompetens. 
 
Epitet 
Detta är det begrepp som har vållat mig mest huvudbry. Fyra år har jag sökt ett begrepp 
som skulle vara bättre än begreppet epitet men som läsaren kan se så har detta inte 
lyckats.  
Jag har valt att använda begreppet epitet enligt SAOL: s definition, ”ett epitet är en 
karaktäriserande benämning”. Detta har jag gjort eftersom begreppen (Epitet för tyst 
kunskap, ETK) som jag kommer att använda i min metod består av ord och uttryck som 
karaktäriserar det tysta kunnandet. Begreppet epitet används oftare i SAOL:s andra 
betydelse som ”stående attribut”, t.ex. i Långe Jan, vilket har gett upphov till diskussion 
om min användning är den rätta. Eftersom begreppet finns i två betydelser där den ena 
bäst motsvarar det jag använder, har jag valt att behålla begreppet trots diskussionerna.  
Den engelska benämningen för ETK är Epitomes of tacit knowledge där den engelska 
benämningen epitome används i betydelsen “att stå som symbol för” eller “kortfattad 
redogörelse” (Nordstedts stora engelska ordbok) 
 
Verbalisering – Artikulering – Kodifiering 
I avhandlingen väljer jag själv att främst använda mig av begreppen artikulering, 
artikulerad och artikulation. Jag gör det eftersom den metod jag föreslår, bygger på 
intervjuer och alltså har sin grund i det språk vi använder och hur vi uttrycker detta 
främst muntligen, genom artikulation. Nära besläktade begrepp är verbalisering och 
kodifiering som båda visar på en förskjutning av den tysta kunskapen till mer explicit 
form. I den här avhandlingen använder jag dessa begrepp främst för att presentera andra 
forskares reflektioner och då representerar de hur tyst kunnande överförts i verbal form 
både muntligt och skriftligt. 
Jag har valt att använda mig av artikulation eftersom jag i detta innefattar även faktorer 
som tonläge, röststyrka och minspel. Dessa är faktorer som tillför viktig information om 
det budskap man framför men som också påverkar expliceringen av det tysta kunnandet 
eftersom de i sig innehåller tyst kunnande både hos förmedlaren och mottagaren. Mitt 
val att använda artikulation medför att slutresultatet av processen inte motsvarar den 
explicita kunskap som verbalisering eller kodning leder till. Mitt mål är inte att göra tyst 
kunnande explicit utan att studera det och därför utgör artikulation en lämpligare form i 
denna avhandling. 
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1.5 Avhandlingens uppläggning 
 
Jag bjuder in er att följa med på min resa i det tysta kunnandets värld. Vi skall lyssna till 
de som redan varit där, rita en karta över området och till sist bege oss in med karta och 
kompass. Låt mig presentera vår resplan. 
 
Formen för denna avhandling är en sammanläggningsavhandling i vilken jag valt att 
skriva en lång sammanbindande del, en så kallad ”kappa”, samt innefatta en 
artikelsamling. Artiklarna representerar arbeten som jag har presenterat och publicerat 
under processens gång. Jag har på detta sätt även kombinerat de två olika språk (svenska 
och engelska) som jag anser ha varit relevanta för denna studie, bland annat för 
publicering och empirisk undersökning. 
 
 
1.5.1 Vilken form har avhandlingen? 
 
Den långa ”kappan” är den lösning jag valde då jag inte kände mig tillfreds vare sig med 
monografi eller med en sammanläggningsavhandling. Jag motiverar detta med behovet 
av uppställda delmål. I en monografi skulle målet ha legat för långt fram i tiden för att 
sporra mig.  Eftersom processen har dragit ut på tiden, då jag inte under processen har 
forskat på heltid, fanns dessutom en risk för att de resultat jag hade uppnått inte längre 
skulle vara nya och aktuella när monografin skulle gå i tryck. Jag anser dessutom att den 
stora betydelse som metoddiskussioner m.m. har i en kvalitativ undersökning inte 
kommer till sin rätt i en sammanläggningsavhandling. Genom att skriva en lång ”kappa” 
med grund i de artiklar som jag har publicerat under processens gång uppnår jag den 
kombination av motivation, grundlig behandling och krav på vetenskaplig aktualitet som 
jag har satt som mål för detta arbete. 
Jag har alltså valt att kontinuerligt presentera och publicera de resultat jag har nått. 
Under 5 år långa processens gång har både jag och mitt arbete utvecklats, vilket har lett 
till att texten i kappan och i artiklarna inte motsvarar varandra helt utan mera stöder 
varandra och visar på den utveckling som skett. Detta uttrycks genom att material 
speciellt från de tidigare artiklarna har genomgått en del revidering i ”kappans” text. 
Likaså erkänner jag att det i artiklarna förekommer en hel del upprepningar. Dessa beror 
på att varje artikel för sig skall stå som en helhet trots att de i avhandlingen representerar 
delar. Artiklarna är alla publicerade antingen i vetenskapliga journaler med 
kvalitetsgranskning (peer-review process) eller i konferensrapporter och har då även 
presenterats muntligt på konferens. Genom dessa presentationer har jag fått testa mina 
idéer på forskare inom mitt ämnesområde och fått ta del av deras förslag och åsikter. 
Artiklarna är 6 stycken till antalet och jag är ensam författare i de fem första artiklarna. I 
artikel 6 har jag samarbetat med Maria Österåker och min andel i den artikeln motsvarar 
50% 
 
Artikelsamligen som är bifogad innehåller följande: 

1. Difficulties in Diffusion of Tacit Knowledge in Organizations, artikeln är 
publicerad 2000 i the Journal of Intellectual Capital Vol. 1 No. 4 
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2. Epitomes of Tacit Knowledge, artikeln är publicerad i Proceedings för 4th 
World Congress on the Management of Intellectual Capital 2001 och 
presenterades i Hamilton, Kanada i januari 2001 

3. Diving Under the Surface f Tacit Knowledge, artikel är publicerad i 
Proceedings för Organizational Knowledge, Learning and Capabilities 2004 
och presenterades vid OKLC i Innsbruck, Österrike i april 2004 

4. Mapping Tacit Knowledge with ”Epitomes”, artikel är publicerad i Systèmes 
d’Information et Management 2003 Vol. 8 Nr 2 

5. The Importance of Tacit Knowledge in a Financial Firm, artikel publicerad i 
Proceedings of the 6th World Congress on the Management of Intellectual 
Capital 2003 och presenterades i Hamilton , Kanada i januari 2003 

6. Turning Murderers into Midwives – using cards in interviews, artikel är 
publicerad i Proceedings of EURAM 2002 och presenterades i Stockholm i maj 
2002 

 
Artiklarna representerar forskningsprocessen på följande sätt: 
Artikel 1 representerar mitt ursprungliga intresse för ledning av tyst kunnande. Artikeln 
visar dock även på hur jag stöter på de problem som forskaren i tysta kunskap ofta har, 
både med begreppet och metodologiskt. I ”kappan” återfinns artikeln i Kap. 1 inledning 
och problemområde. 
Artikel 2 är den artikel där Epitet för Tyst Kunskap (ETK) presenteras för första gången. 
Den visar hur jag sakta men säkert söker en lösning på den tysta kunskapsforskarens 
dilemma. I ”kappan” finns ETK presenterade i kap. 3 i hur metoden växer fram. 
Artikel 3 visar på hur ETK påverkat min teoretiska syn på tyst kunskap och som resultat 
av detta föreslår jag i artikeln en utvidgning av definitionen på tyst kunskap. Denna 
artikel återges i ”kappan” i kapitel 2 och 3 genom teorigenomgången men även i kapitel 
5 i min utvecklade definition av tyst kunskap. 
När artikel 4 skrevs hade processen redan framskridit och därför representerar denna 
artikel hela avhandlingen i miniatyrformat. Som bilaga till avhandlingen ser jag dock 
artikelns värde främst i dess beskrivning av metodutvecklingen och av den metod 
utvecklingen resulterat i. Detta gör att artikelns olika delar kan hittas i hela ”kappan” 
men främst i kapitel 3 i beskrivningen av metoden. 
Artikel 5 presenterar den testundersökning som jag gjorde för att utvärdera metoden. I 
artikeln presenteras undersökningen och främst de kvantitativa resultaten från den. 
Resultatet av den utvärderade metoden presenteras dock endast i ”kappan” och i 
artiklarna 4 och 6.  
I den sista artikeln (nr 6) presenterar jag och min kollega Maria Österåker två olika 
metoder som baseras på intervjuer med kort. I artikeln reflekterar vi över metodernas 
användbarhet samt fördelar och nackdelar. Artikeln diskuterar de frågor som jag 
behandlar i ”kappans” kapitel 5 nämligen utvärderingen av metoden. 
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Figur 2 De enskilda artiklarnas syften 
 
Min önskan är att den läsare som är intresserad av utvecklingsprocessen som helhet och 
även av vad den resulterat i läser den svenska ”kappan”. I den har jag grundligt redogjort 
för processens olika steg, många sådana som av utrymmesskäl saknas i artiklarna. 
”Kappan” är alltså inte en sammanfattning av artiklarna utan snarare tvärtom eftersom 
jag i ”kappan” har haft större frihet att utveckla mina tankar. Förutom att artiklarna 
fungerar som sammanfattningar på ett annat språk skall de även ses som bevis för att 
forskarsamfundet tagit del av mitt arbete och godkänt det. 
 
 
1.5.2 Vilket är avhandlingens språk? 
 
Det gängse språket inom forskning på ämnet tyst kunskap (tacit knowledge) är engelska. 
Den litteratur som man som forskare inom ämnet använder är därför oftast på engelska. 
Också diskussionerna med resten av det akademiska samfundet internationellt går på 
engelska. För att nå ut till detta samfund är det alltså naturligt att använda sig av det 
engelska språket. Eftersom jag är medlem av EUDOKMA (European Doctoral school of 
Knowledge and Management) har jag valt att följa deras normer att presentera 
åtminstone en del av min avhandling på ett annat europeiskt språk än mitt modersmål. 
Jag har därför valt att presentera och publicera delar av arbetet på engelska i form av 
artiklar och konferenspresentationer. 
Mitt modersmål är svenska och den omgivning som jag studerar är också långt 
svenskspråkig. Detta innebär bl.a. att mina informanter har intervjuats på svenska och att 
organisationen som jag utvärderar instrumentet i använder de inhemska språken. För att 
kunna använda ett nyanserat och bekant språk i ett vetenskapligt arbete på denna nivå 
anser jag mig tvungen att använda det svenska språket. Jag ser dessutom att min uppgift 

Artikel 1: I artikeln sätts en teoretisk grund för empirisk forskning om tyst kunnande. Genom 
att öka förståelsen om svårigheter med spridning av tyst kunskap 

 
Artikel 2: I artikeln sätts en konceptuell grund för empirisk forskning om tyst kunnande genom 

att ur litteratur samla och systematisera ställföreträdande begrepp för tyst kunskap, 
epitet för tyst kunskap 

 
Artikel 3: I artikeln sätts en teoretisk och en konceptuell grund för empirisk forskning genom att 

forskarnas explicita och tysta kunnande om tyst kunskap klargörs genom att 
undersöka deras användningen av, definitioner på tyst kunskap, och epitet för tyst 
kunskap. 

 
Artikel 4: I artikeln visas utvecklingsprocessen för metoden “ETK kortsintervjuer” Samt 

presenterar hur metoden använts i en empirisk undersökning. 
 
Artikel 5: I artikeln presenteras hur metoden använts i en empirisk kontrollundersökningen och 

en del av resultaten av undersökningen 
 
Artikel 6: I artikeln presenteras två olika metoder som bygger på kortintervjuer. Metoderna 

utvärderas i relation till hur de påverkat materialinsamling för empiriska 
undersökningar. 
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som doktorand vid Svenska handelshögskolan i Vasa är att stöda den nationella (och 
speciellt den finlandssvenska) forskningen. Denna uppgift ämnar jag fylla genom att 
använda mitt modersmål som det huvudsakliga språket i avhandlingen. 
Efter att man valt språk i form av nationella språk i en avhandling återstår ett val av hur 
man i skrift vill uttrycka sig på det valda språket. I denna avhandling har jag medvetet 
gjort valet att uttrycka mig i ett enkelt språk. Detta har jag valt eftersom jag anser valet 
av uttryckssätt har konsekvenser för det Gadamer uttrycker som den hermeneutiska 
erfarenheten. Denna erfarenhet uppstår till exempel när en läsare möter en text. Enligt 
Gadamer är den egna och textens tillhörighet till språket förutsättningen för att en 
gemensam horisont mellan läsaren och det lästa skall uppstå. (Ödman 1997:20) Detta 
tolkar jag som att det språk jag använder för att uttrycka mig i min skrift bör motsvara ett 
språk som den tilltänkta läsaren kan identifiera sig med. Ödman uttrycker det som att: 
”Uttolkaren tar inte texten i besittning genom att försöka fatta den intellektuellt. 
Tolkningsprocessen består i stället av att man låter en värld öppna sig.” (Ödman 
1997:21) 
Genom att använda mig av ett enkelt språk kan jag öppna det tysta kunnandets värld för 
fler. 
En ytterligare viktig faktor att beakta vid valet av språk är att språket som används för att 
presentera ämnesområdet och det undersökta bör stöda varandra. I detta fall när det i 
ämnesområdet i sig är inbyggt ett element av språkliga svårigheter anser jag inte att det i 
doktorsavhandlingar så vanliga formella språket är lämpligt. Forskningsområdet tyst 
kunskap anser jag därför bör stödas av ett informellt språk, ett språk som berikats av 
berättelser, metaforer och analogier för att beskriva det som annars kan var svårt att 
uppfatta rätt. Jag ser stora likheter mellan den forskning jag bedriver och 
vetenskapstraditioner, t.ex. etnologi, som även forskar i det som Hannerz, Liljeström & 
Löfgren 1982) uttrycker som: ”vad människor har i huvudet , antingen de är på det klara 
med det eller inte”. Det språkbruk som används av dem motsvarar det jag anser behövs 
för att presentera min forskning. Därför har jag valt att använda mig av ett motsvarande 
språkbruk som används inom dessa vetenskapstraditioner. 
Liksom för de flesta doktorander hyser jag dessutom en önskan om att resultatet av min 
strävan skall nå ut till så många som möjligt. Även detta talar för användningen av ett 
skrivspråk som lockar de flesta att öppna sig för de tankar jag framför i mitt arbete. 
 
 
1.5.3 Hur är avhandlingen uppbyggd? 
 
Första kapitlet för läsaren in på ämnesområdet tyst kunskap och de problem som jag 
kopplar till ämnet. I detta kapitel presenteras även avhandlingens syfte och uppläggning. 
Det andra kapitlet presenterar min förförståelse av ämnet i den teoretiska referensramen 
för tyst kunskap. Här presenterar jag den diskussion om tyst kunskap som förts under det 
senaste halvseklet. En diskussion som förts inom flera discipliner men som jag kommer 
att presentera ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Metoden för den empiriska 
undersökningen och utvecklingen av ett undersökningsinstrument presenteras i kapitel 
tre. Processen att utveckla ”Epitet för tyst kunskap (ETK)” och ”ETK för kartläggning av 
tyst kunnande” omspänner allt från textanalys av vetenskaplig litteratur till intervjuer 
med experter. 
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I kapitel fyra presenteras den empiriska undersökningen som gjorts för att utvärdera 
kartläggningsinstrumentet och dess resultat. Resultatet visar hur organisationer kan 
kartlägga användningen, meningen och vikten av det tysta kunnandet som 
organisationens individer innehar. Resultatet av utvärderingen av metoden samt 
implikationer på rådande teori om tyst kunskap, samt empirins resultat, har diskuteras i 
kapitel fem där också förslag till fortsatt forskning och vidareutveckling av metoden 
diskuteras. 
I bilagorna 1 – 6 återfinns dessutom avhandlingens innehåll presenterad i artiklar som 
publicerats under avhandlingsprocessen och som ingår i sammanläggningsavhandlingen. 
 
 
1.5.4 Hur har jag valt min väg? 
 
Under processen med denna avhandling har jag ofta varit tvungen att stanna upp och 
välja vilken väg jag skall följa. Varje val jag har gjort har styrt min väg men det har 
också öppnats många nya alternativ som har krävt fler val. I figur 3 kan man följa mitt 
vandring. 
 
Eftersom inlärning, kunskap och ledning redan tidigt i doktorandprocessen intresserade 
mig var det inget svårt val när jag gav mig in på min väg mot Knowledge Management. 
Det första val jag måste göra, det mellan att anta ett humanistiskt eller ett 
informationsteknologiskt perspektiv var inte heller svårt eftersom människan i 
organisationen var det som intresserade mig mest. På det humanistiska perspektivets 
väg kändes den sidoväg som inlärning utgjorde naturlig för mig som även studerat 
pedagogik men jag märkte snart att den mera epistemologiska vägen för kunskap var 
den rätta för mig. Den som ger sig in på kunskapens väg behöver inte färdas långt förrän 
den når till vägskälet explicit / tyst kunskap. Vägen för explicit kunskap var 
välupptrampad och bred men den mindre vägen för tyst kunskap med allt vad den gav i 
form av mystik, känsloupplevelser och personlighet var den jag ville följa. Att välja den 
läromästare man vill följa är inte lätt. Mitt val stod mellan tre som alla hade något bra 
att erbjuda mig. Som företagsekonom med inriktning på kunskapsstyrning skulle 
Nonaka ha varit ett lämpligt val, men hans syn på kunskap var inte riktigt samma som 
min. Eftersom jag använder språket som medel i den metod jag utvecklar skulle 
Wittgenstein ha varit ett annat lämpligt val, men även där motsvarade inte 
kunskapssynen den syn jag har. Den syn på kunskap och speciellt tyst kunnande som 
filosofen Michael Polanyi för fram var däremot det jag valde att följa. En av de stora 
frågorna gällande tyst kunnande är frågan om hur kunskapen sprids. Därför ville också 
jag få ett svar på den frågan och gav mig alltså in på den vägen. Jag märkte dock fort de 
hinder som fanns på vägen, varav ett var bristen på metoder att undersöka tyst 
kunskapsspridning. Alltså fick jag gå tillbaka och välja en annan väg, nämligen den för 
metodutveckling. Också på den här vägen stötte jag på hinder när jag försökte 
bestämma metodens syfte. Hinder som t.ex. den tysta kunskapens mätbarhet och hur 
man kan värdera den tysta kunskapen. Då det gäller mätbarhet så valde jag bort den 
vägen medan jag valde att bekanta mig lite närmare med vägen för värdering i den form 
att jag tangerar värdering i min metod. Den väg som jag ansåg lämpligast var vägen för 
kartläggning av tyst kunnande. Den verkade leda till ett vettigt ställe och var dessutom 
tämligen lätt att vandra på utan att ändå bli tråkig. Efter att ha studerat tidigare 
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forskning om tyst kunskap så var följande vägskäl inte svårt att välja. Att välja enkät 
som metodens form ansåg jag inte alls skulle ha motsvarat ämnets karaktär som abstrakt 
och svårt att uttrycka. Att göra observationer lät intressant men de var inte lika lämpliga 
i företagsekonomisk forskning som t.ex. i psykologi, alltså var intervjuer ett lätt val av 
form för metoden. Ett ämnesområde som kräver djupare förståelse brukar även kräva 
djupintervjuer för empiriinsamling och det var också så som jag startade. Åter en gång 
befann jag mig i en återvändsgränd och fick söka mig en ny väg. Med en kollega som 
guide hittade jag den mellanväg som utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Dessa 
motsvarade både den möjlighet till informationsdjup jag ville ha samt informanternas 
behov av struktur för att hålla sig till ämnet. Tidigare forskare inom tyst kunskap har 
mest använt enkäter och intervjuer utan andra hjälpmedel. Jag kände dock att det i mitt 
fall krävdes någon form av hjälpmedel vid intervjutillfällena. Bilder har tidigare använts 
inom forskning i tyst kunskap och i andra ämnen som motsvarar i karaktär, som t.ex. 
arbetsplatsens betydelse, men de lockade mig inte. De små kort som en del av dessa 
bilder fanns på passade däremot min metod utmärkt. Trots att en enkätundersökning inte 
lockade mig i ett tidigare skede fick jag i insamlingsskedet också se nyttan av att samla 
in viss sorts information i formulär. 
Min väg från början av processen till slutet har gått i ”kringelikrokar” men jag kom 
fram till mitt mål som var att utveckla en metod, den metod som jag gett namnet ”ETK 
kort intervjuer” 
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ETK-kort intervjuer 
 
 
 
 
Hjälpmedel  Kort  Formulär  Bilder 
 
 
Form   Djupintervju Semistrukturerad  Strukturerad 
 
 
Metod   Intervju  Observation  Enkät 
 
 
Metodens syfte  Kartlägga Värdera   Mäta 
 
 
Kontext   Spridning   Metodutveckling 
 
 
Teori   Polanyi  Wittgenstein  Nonaka 
 
 
Fokus   Tyst kunskap   Explicit kunskap 
 
 
Ämne   Inlärning Kunskap   Kompetens 
 
 
KM perspektiv  Human perspektiv  Informationsteknologiskt perspektiv 
 
 
 
Jag som forskare 
 
 
Figur 3 De vägval jag gjort under processens gång 

En väg som prövats  
men övergetts 
 
Den vägen jag valt 



 19

2 Förförståelse för det tysta kunnandets värld 
 
Innehållet i detta kapitel överskrider det teoretiska innehållet i artiklarna. Man kan säga 
att det teoretiska innehållet i samtliga artiklar återfinns i detta kapitel men att kapitlets 
uppgift här är att även vidareutveckla artiklarnas innehåll. Diskussionerna i artikel nr 3 är 
dock de som mest kan relateras till detta kapitel. 
Tyst kunnande är måhända ett aktuellt ämne i ett kunskapssamhälle som det vi lever i nu 
men det är ingen ny företeelse och inte ens ett nytt ämne inom forskning. God 
yrkeskunskap vilade tidigare ännu mer på en grund av tyst kunnande än den gör idag. 
Exempel på det är mäster-lärlingsrelationen som i Norden idag verkar vara en bortglömd 
funktion. Att vetenskapen intresserat sig för det tysta kunnandet har vi bevis på ända 
”från de gamla grekerna”. Därför kommer jag att börja med en allmän bakgrund till tyst 
kunskap. Efter detta kommer en presentation av nyckelfrågorna i företagsekonomiska 
diskussioner om tyst kunskap. Det är även dessa diskussioner som jag senare använder 
som utgångspunkt för att utveckla en metod vars uppgift är att fungerar som en 
”hörapparat” för tyst kunnande, ett hjälpmedel för vårt otillräckliga sinne att uppfatta en 
större del av det tyst kunnandet än tidigare. Ett hjälpmedel som kan underlätta vårt arbete 
som forskare och/eller ledare. 
 
 
2.1 Tyst kunskap, ett modebegrepp med historia 
 
Dagens begrepp tyst kunskap anser många t.ex. Rolf (1991), Reber (1993) och Tsoukas 
(2002) ha grund i Michael Polanyis begrepp tyst kunnande (tacit knowing). De tidiga 
diskussionerna om vad som kan motsvaras av dagens begrepp ”tyst kunskap” har främst 
förts inom andra vetenskapsområden än företagsekonomi, främst inom psykologi, och 
filosofi. Inom dessa vetenskapsområden pågick tidigt en diskussion om den implicita 
(t.ex. Henri Poincaré 1952), personliga (t.ex. Polanyi 1958) eller situationsbundna (t.ex. 
William James 1952 och von Hayek 1948) formen av kunskap. (Castillo 2002:51) Eller 
som Gilbert Ryle 1949 uttryckte det om ”konceptet sinne” (concept of mind). De här 
diskussionerna kunde i sig hänvisa till t.ex. Sokrates (Kreiner 2002:115). 
Inom det företagsekonomiska tänkandet anser man dock att det är filosofen Michael 
Polanyi som introducerat begreppet i den form som det har nu. (Tsoukas 2002:3) Kanske 
ett naturligt val eftersom delar av Polanyis filosofi ligger i gränslandet mellan 
samhällsvetenskap och kunskapsfilosofi. (Rolf 1991:15) Han förde fram tankarna om en 
”tyst dimension av kunskap”, ett begrepp som senare bl.a. genom en anpassning till 
företagsekonomi har fått anta många olika betydelser. Somliga forskare har dock mer 
eller mindre omedvetet fjärmat har sig från Polanyis begrepp vilket även Tsoukas (2002) 
konstaterat. Därför kan det vara på sin plats att ägna begreppet i sig en diskussion. 
 
 
2.2 Den tysta dimensionen av kunnande enligt Polanyi 
 
Genom att använda begrepp som ”personlig kunskap” (personal knowledge) och ”tyst 
kunnande” (tacit knowing) visar Polanyi på flera av de uppfattningar han har om hur 
kunskap är uppbyggd. I valet av begreppet ”personlig kunskap” för han fram tankar om 
att man inte kan vara indifferent till den kunskap man har, att kunskap alltid kräver 
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engagemang i någon form och blir därför personlig. När han talar om ”tyst kunnande” 
visar han på aktiviteten, handlingen som krävs för kunskap. Kunskap inte är en produkt 
som ligger någonstans och väntar på att hittas eller som består trots att den inte brukas. 
På detta sätt kan man säga att Polanyi har en aktivitetsbaserad kunskapssyn. 
Polanyis kunskapssyn utgår också från att kunskap som helhet alltid består av två delar, 
en mera synlig, artikulerad dimension och en tyst dimension. I det oftast använda citatet 
av honom uttrycker han det som att - ”we can know more than we can tell”. (Polanyi 
1966:4) Jag tycker dock att han uttrycker det bättre när han påpekar att: 
 

...into every act of knowing there enters a passionate contribution of the person knowing what is 
being known, and that this coefficient is no mere imperfection but a vital component of his 
knowledge. (Polanyi 1958:viii) 

 
Det tysta kunnandet är alltså alltid närvarande och involverar alltid dess innehavare, 
vilket skall ses som en rikedom snarare än en svaghet. 
Tyvärr kan man i dagens kunskapssamhälle inte i tillräcklig mån hitta motsvarande 
tankar, eftersom det är kunskap i bl.a. artikulerad, teoretisk och rationell form som står i 
fokus både i utbildning och i arbetslivet. 
Tyst kunnande skall alltså enligt Polanyi inte ses som en kunskap i sig, särskild från den 
artikulerade kunskapen utan båda skall ses som delar av samma kunskapshelhet. Det är 
enligt dessa tankar som metaforen om kunskapsresursen som delar av ett isberg har vuxit 
fram liksom också synen på kunskap som ett spektrum av explicit/tyst kunskap (Leonard 
& Sensiper 1998). 
Enligt Polanyi (1958 ; 1966) består varje tyst kunskapsprocess av två delar som han 
kallar den proximala och den distala delen. Den proximala delen utgör det som vi har 
tyst kunnande om och består av mindre delar medan den distala delen är helheten d.v.s. 
den kunskap vi är ute efter. Han använder som exempel ett ansikte som vi känner igen 
genom de olika delarna i det (näsa, mun m.m.) utan att för det kunna förklara själva 
delarna (vad gör att vi vet att näsan tillhör detta ansikte). Han anser att vi utgår från 
delarna till helheten för att kunna se den d.v.s. vara medveten om den. Vi känner igen 
människan genom hela ansiktet inte endast genom en av delarna, trots detta behövs 
delarna för att vi skall se ansiktet. När något fungerar som proximal av tyst kunnande 
förkroppsligar vi det eller utökar vår kropp till att innehålla det (t.ex. ett verktyg) och vi 
kommer alltså att internalisera det. I detta skede bör noteras att begreppet kropp här skall 
ses i vidare bemärkelse än endast som den fysiska kroppen.  Kunnandet fungerar därför 
som en rörelse från delarna till helheten vilket Polanyi benämner det tysta kunnandets 
funktionella struktur. 
Förutom en funktionell struktur har tyst kunnande enligt Polanyi också en fenomenal 
struktur. Den fenomenala strukturen ser han som att vi är medvetna om det proximala 
(delarna) av tyst kunnande genom dess uppenbarelse i det distala (helheten). Vi är 
medvetna om att vi utgår ifrån de proximala delarna för att egentligen fokusera på det 
distala. Det är ansiktet vi fokuserar på men vi är medvetna om att ansiktet består av de 
olika delarna och att det är genom dem som vi känner igen ansiktet. 
Den semantiska aspekten av tyst kunnande ger enligt Polanyi akt på meningen. Detta 
medför bl.a. att tyst kunnande är situationsbundet, och alltså bör ha en omgivning att 
fungera i, en omgivning som ger den mening. Han använder som exempel en blind 
person och hans/hennes käpp. Alla som tar en käpp i sin hand för att känna efter med 
den, kan känna dess verkan mot sin hand när käppen stöter mot något. Men för en blind 
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person får denna verkan en betydelse då käppen hjälper honom/henne att göra sig 
medveten om hinder i omgivningen och på så sätt undvika att snubbla eller stöta ihop 
och skada sig. 
Slutligen talar Polanyi också om en ontologisk aspekt av tyst kunnande. Denna aspekt 
utgår från alla de tre tidigare och denna ger oss vetskap om vad tyst kunnande är kunskap 
om. Den ger oss en förståelse av helheten som de två delarna gemensamt leder till alltså 
om ansiktet tillhör den vi söker eller inte. 
Polanyi för också starkt fram medvetenhetens betydelse för vår användning av 
kunnandet. Också här talar han om en tudelning, nu i fokalt (focal) medvetande och 
stödjande eller subsidiärt (subsidary) medvetande. 
Han påstår att vår medvetenhet består av två delar. Den ena består av det som vi 
fokuserar vår medvetenhet på och utgör vårt fokala medvetande. Man kan säga att den 
består av handlingens syfte. Som exempel tar han att slå in en spik. I den situationen är 
vår fokus på att få in spiken. För att kunna göra det måste vi dock ta till hjälpmedel eller 
verktyg i detta fall är detta oftast en hammare. En del av vår uppmärksamhet kommer 
därför att riktas mot användningen av hammaren dock så att vi fortfarande fokuserar på 
spiken (annars träffar vi inte den) men att vi också tar hjälp av vårt medvetande om hur 
vi använder hammaren som hjälp (t.ex. hur tung hammaren är/hur hårt vi måste slå). Den 
här användningen är inte på samma sätt medveten som det vi fokuserar på. Den fungerar 
så att säga mera automatiskt och det är detta som Polanyi benämner som stödjande eller 
subsidiär medvetenhet (subsidary awareness). Det är i den subsidiära medvetenheten som 
han säger att vårt tysta kunnande finns. Han påpekar dock att särskiljningen mellan de 
båda har mindre att göra med olika nivåerna på medvetande och mera med själva 
funktionen de har. Det subsidiära fungerar helt enkelt som ett medel för att uppnå den 
handling som ligger i fokus (det är inte mycket värde i att sitta och hamra ifall det inte 
finns en spik som skall slås in). 
Ett byte av fokus, det att t.ex. en pianist byter fokus från att spela skön musik till att 
fokusera på fingrarnas rörelse leder till att handlingens resultat försämras, musiken är 
inte lika flytande enligt Polanyi. Han anser t.o.m. att det tysta kunnandet kan förstöras 
om vi byter fokus mellan det fokala och det subsidiära. Men han anser också att vi 
genom att medvetet fokusera på den subsidiära handlingen kan reflektera över den vilket 
kan leda till en utveckling av det tysta kunnandet. (Polanyi 1958, 1966) Min utveckling 
av en metod för att studera tyst kunnande kommer långt att följa Polanyis princip med ett 
avsiktligt byte av fokus för att underlätta reflektion. 
 
 
2.2.1. Polanyi i relation till andra ”tysta tänkare” 
 
Trots att Polanyi allmänt ses som konceptets anfader har koncept som tangerar samma 
dimension av kunskap även diskuterats av andra både före och efter Polanyi. Bland de 
viktigaste tänkarna kan nämnas Gilbert Ryle och Ludwig Wittgenstein. Den som kanske 
mest motsvarar Polanyis syn på en tyst dimension av kunskap är Gilbert Ryle (1950) och 
hans begrepp ”mind”. Liksom Polanyi för även Ryle fram att intellektet och kroppen inte 
kan skiljas åt utan att båda är nödvändiga delar för att vi skall kunna handla enligt det vi 
tänker. Det gemensamma för Ryle och Polanyi blir sålunda den delade uppfattningen om 
kunskap som personlig och aktivitetsbaserad. Ryle är ”fader” till det i dessa tider så 
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aktuella begreppet know-how9. Han skiljer mellan know-how (veta-hur) och know-that 
(veta-att) där begreppet know-how för många har kommit att bestå av den tysta 
dimensionen. Liksom Polanyi anser Ryle att båda formerna behövs för att kunna handla. 
(Ryle 1950:59) 
John R. Anderson (1976) använder uppdelningen ”påstådd kunskap” (declarative 
knowledge) och ”processkunskap” (procedual knowledge), där den påstådda hänvisar till 
den explicita, artikulerade kunskapen och process kunskapen hänvisar till det tysta, 
omedvetna kunnandet. Dessa koncept är enligt Reber (1993) jämförbara med Ryles 
distinktion av begreppen ”knowing that” och ”knowing how”. Reber själv utgår från 
medvetenheten om kunskapen när han använder sig av implicit, omedveten (implicit, 
nonconscious) kontra explicit, medveten (explicit, conscious) kognition. (Reber 1993) På 
samma sätt gör Baumard men han väljer att ytterligare dela upp den oartikulerade 
kunskapen. Han använder implicit (implicit) kunskap som något vi kan veta men som vi 
inte önskar uttrycka och tyst (tacit) kunskap som det vi vet men inte kan uttrycka. 
(Baumard 1999) 
 
Verbaliseringen av kunskap har intresserat många men det är främst Wittgenstein som 
vunnit gehör för sina tankar. Wittgenstein har särskilt intresserat sig för just det språkliga 
problemet, nämligen förmågan eller snarare oförmågan att artikulera kunskap. 
Wittgensteins syn på språkets roll förändrades dock under årens gång från rollen att att 
ha speglat verkligheten till den att mera fungera som ett verktyg för att förklara den. Jag 
följer hans senare syn och endast i den bemärkelsen att jag kommer att använda mig av 
språket som ett verktyg för att nå den tysta dimensionen av kunskapen. I övrigt anser jag 
Polanyis begrepp mera motsvara min syn på tyst kunnande och därför utgår jag i 
huvudsak från det. 
 
 
2.3 Tyst kunskap som företagsekonomiskt begrepp 
 
Trots att den tysta kunskapen för många i företagsvärlden ännu är ett tämligen okänt 
begrepp kan man också se tecken som tyder på att den speciellt inom företagsekonomin 
är en potentiell ny modefluga. (Castello 2002:46 ; Cowan, David & Foray 2000:212) 
Tsoukas (2002:3) för fram Nonakas och Takeuchis publicering av The Knowledge 
Creating Company 1995 som början på detta intresseuppsving. 
Att man inom ledningen av organisationer inte tidigare ägnat frågan om det tysta 
kunnandet mycket uppmärksamhet betyder dock inte att den inte har behandlats tidigare. 
Frågan om tyst kunnande har lyfts fram i ljuset inom företagsekonomi under de senaste 
20 åren men redan 50 år tidigare, 1938, skilde Chester Barnard mellan intuitivt och 
analytiskt kunnande. Sin diskussion om ledares beslutsfattande sammanfattar han t.ex. i 
att ledare ofta inte kan unna sig lyxen att fatta beslut baserade på rationell analys utan 
ofta tvingas att fatta dem på intuition och bedömning av situationen (Bennett 1998:591). 
Man kan även gå tillbaka ända till 1776 då Adam Smith talade för en specialisering av 
kunskap genom delning av arbete (Augier & Vendelö 1999:254), en specialisering som 
motsvarar den expertkunskap som vi förknippar med tyst kunnande. 
 

                                                           
9 Nu används även know-who, know-why och know-when allmänt  
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Det nu allmänt inom företagsekonomin använda begreppet är alltså dock tyst kunskap 
vars grund ligger i Polanyis begrepp tyst kunnande10. (Horvath 1999:IX)  
För att poängtera skillnaderna i synen på den tysta kunskapen som en aktivitet (process) 
eller en slutvara (produkt) använder jag i detta arbete tyst kunnande för 
processperspektivet och tyst kunskap för produktperspektivet. Själv använder alltså inte 
Polanyi tyst kunskap som begrepp utan han talar om tyst kunnande, personlig kunskap 
eller den tysta dimensionen av kunskap. Den här lilla men dock märkbara omskrivningen 
av hans begrepp kan ha gett upphov till den viktiga avvikelse från Polanyis tankar som 
man kan skönja idag. Avvikelsen gäller Polanyis mest grundläggande tanke om det tysta 
kunnandet som en dimension av kunskap (en stödjande dimension) inte som en särskild 
kunskap i sig som motsats till den artikulerade kunskapen. Den idag vanliga dikotomin 
explicit/tyst kunskap leder lätt till att dessa ses som olika formers kunskap, inte som 
olika delar av samma kunskap. Därför har många frångått den grundläggande 
definitionen, somliga utan att ens vara medvetna om att de inte längre följer Polanyis 
tankar. Mest använd är Nonakas (1995) definition av explicit och tyst kunskap som olika 
kunskaper som kan omvandlas från den ena till den andra genom processer av 
externalisering och internalisering (Nonaka & Konno 1998:42-45). Bland dem som har 
följt Nonakas tankar om olika former av kunskap kan nämnas forskare som Chris och 
Emma Gore (1999:555), Alice Lam (2000:488), och Charlotte Linde (2001:161). Dick 
Stenmark (2001:10) hör till dem som noterar att detta inte var Polanyis tanke med 
begreppet. Han har dock medvetet valt att använda uppdelningen eftersom den enligt 
honom representerar det ”vanliga sättet” att se på tyst kunskap. Detta trots att han ändå 
säger sig undersöka den tysta dimensionen av kunskap. Man kan säga att detta är typiskt 
för tyst kunskap inom företagsekonomi, kanske för att det erbjuder ett enklare och mera 
praktiskt sätt att se på det tysta kunnandet. Bland forskarna finns även de som verkar 
omedvetna om den dissonans deras sätt att tolka Polanyis teorier ger upphov till. 
Madhavan & Grover (1998) är ett exempel på forskare som refererar till Polanyi trots att 
de skiljer mellan explicit kunskap och tyst kunskap. 
Man kan se att de olika sätten att se på kunskapsbegreppet lätt leder till förvirring både 
hos forskare och hos deras läsare. Bl.a. detta har under den senaste tiden lett till att fler 
efterlyser ett klargörande av begreppet tyst kunskap. (Castillo 2002:46; Cowan, David & 
Foray 2000:211) 
Jag kommer, liksom bl.a. Kreiner (2002), Leonard och Sensiper (1998), Brown och 
Duguid (1998), Tsoukas (2002) samt Johnson, Lorenz och Lundvall (2002), att bygga 
upp mitt resonemang enligt Polanyis begrepp om tyst kunnande som en dimension av 
kunskap, inte som en egen kunskap särskild från den artikulerade kunskapen. Jag 
kommer även att följa Polanyi i min syn på kunskap som en process inte som en produkt. 
Denna fokus på kunskap som en process påverkar i hög grad utvecklingen av en 
aktivitetsbaserad metod för att arbeta med tyst kunnande. 
 

                                                           
10 engelska tacit knowledge och tacit knowing 
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2.4 Diskurser om tyst kunskap 
 
När forskare inom ämnet kunskap möts uppstår ofta stormiga diskussioner där vågor av 
åsikter går höga. Liksom på många andra områden är det ofta konceptet i sig som ger 
upphov till de olika åsikterna. För att klargöra de olika uppfattningar som förekommer av 
konceptet tyst kunskap följer en presentation av de diskussioner som förts och som är av 
intresse för denna avhandling. De mest omfattande diskussionerna berör kodifiering, 
spridning och mätning av tyst kunskap. Eftersom syftet med denna avhandling är att 
utveckla en metod för att studera och leda tyst kunnande är alla dessa diskurser av stort 
intresse. 
 
 
2.4.1 Behov och möjlighet att kodifiera tyst kunnande 
 
Kodifieringen av kunskap är sammankopplad med den tidigare nämnda dikotomin 
explicit/tyst kunskap. Detta är en uppdelning företagsteoretiker har funnit lämplig att 
använda, men som kontrasterar den explicita kunskapen med den tysta vilket vi tidigare 
har sett att inte var Polanyis tanke med konceptet. Den här dikotomin har bland annat 
givit upphov till det spektrum av kunskap som Augier och Vendelö (1999) och Leonard 
och Sensiper (1998) använder. Tsoukas (2002:3) väljer att följa Polanyi och poängterar 
att den tysta kunskapen inte skall kontrasteras mot den explicita utan att de bara är olika 
sidor av samma sak. I detta avsnitt kommer jag inte att skilja mellan kodifiering, 
kodning, verbalisering och artikulering vilket också avspeglar den diskussion som förs. I 
diskussionen skiljer man inte i större grad mellan artikulering och kodifiering utan 
snarare friskt svingar sig från det ena begreppet till det andra. 
Cohendet och Meyer-Krahmer samt Boisot hör till de få som har definierat vad 
kodifiering av kunskap egentligen består av. 
Enligt Cohendet & Meyer-Krahmer (2001) är kodifiering: 
 

The codification of knowledge is a process that aims at reducing and converting knowledge into 
messages. These messages can then be processed as information that will serve to ”reconstitute” 
knowledge at a later time, in a different place or by a different group of individuals 

 
medan Boisot (1995:255) definierar kodifiering som: 
 

It is only as complexity is mastered and reduced – this often calls for capacity to abstract that the 
knowledge that one carries in one´s head can be structured and either set down on paper or 
embedded in objects – i.e. it can be codified 
 

Dessa definitioner skall dock inte ses gälla för alla författare, medan de för vissa gäller 
även för artikulerad kunskap. 
Som tidigare nämnts används metaforen isberg som en beskrivning av den kunskap som 
vi innehar. Den explicita, artikulerade, medvetna kunskapen är den synliga toppen av 
isberget och det tysta, oartikulerade, omedvetna kunnandet finns i den större men gömda 
delen under vattenytan. Eftersom en stor mängd resurser enligt detta synsätt riskerar att 
förbli outnyttjade har detta speciellt inom företagsekonomiska kretsar lett till ett stort 
intresse för möjligheten att överföra tyst kunnande till explicit kunskap d.v.s. kodifiering 
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av tyst kunnande. Kodifieringen skulle i sig leda till lättare spridning, men också till 
möjlighet för mätning av tyst kunnande. 
Detta har lett till att nästan alla forskare inom tyst kunskap på något sätt tangerar 
artikuleringen av tyst kunnande (Wong & Radcliff 2000:496; Ancori, Bureth & 
Cohendet 2000:256) 
 
Vid en uppdelning av kunskap i explicit och tyst kunskap väcks alltså frågan om 
möjligheterna att omvandla den ena formen till den andra. Mest uppmärksamhet i detta 
tänkande har Nonaka fått med sin SECI modell för konvertering av kunskap. Enligt 
denna modell överförs tyst kunskap mellan individer genom socialisation. Den tysta 
kunskapen antar efter det en explicit form genom externalisering och kombineras med 
annan explicit kunskap. Slutligen omvandlas den explicita kunskapen åter till tyst 
kunskap genom en internalisering. (Nonaka &Takeuchi 1995). 
Enligt detta perspektiv är det alltså möjligt att genom olika aktiviteter omvandla den ena 
formen av kunskap till den andra. Andra forskare hävdar däremot motsatsen, att den ena 
formen inte kan användas för att erhålla den andra. (t.ex. Polanyi 1966; Cook & 
Brown1999:385) 
Trots att man uttryckt det tysta kunnandet kommer den ändå att finnas kvar i form av tyst 
kunskap. Det tysta kunnandet har inte omvandlats utan en helt ny kunskap har skapats. 
(Cook & Brown1999:385) 
Tsoukas (2002) kritiserar Nonakas och Takeuchis SECI modell för omvandling av tyst-
explicit-tyst kunskap genom att hänvisa till Polanyis tankar om tyst kunskap. Han 
sträcker sig så långt att han anser Nonakas och Takeushis tolkning av tyst kunskap, som 
kunskap som skall omvandlas till explicit kunskap, som felaktig. Detta gör han genom att 
visa på att tyst kunskap inte kan fångas, översättas eller omvandlas, utan bara 
demostreras och manifesteras i det som görs. (Tsoukas 2002:15-16) 
 
En av de mest omfattande diskussionerna gällande kodifieringen av tyst kunskap har 
förts i journalen Industrial and Corporate Change 2000-2002. Där har författare som 
Cowan, Foray och David; Ancori, Bureth och Cohende samt Johnson, Lorentz och 
Lundvall debatterat kodifieringen av tyst kunskap speciellt med tonvikt på den 
ekonomiska betydelse en dylik kodifiering kan ha. (Cowan et al. 2000; Ancori et al. 
2000; Johnson et al. 2002) 
Denna diskussion inleds av Cowan et al. i artikeln ”The Explicit Economics of 
Knowledge Codification and Tacitness” där de för fram sina tankar om ”den skeptiska 
ekonomiska guiden för tyst kunskap”. I artikeln anser de att det finns behov av en 
precision av den ekonomiska betydelsen av tyst kunskap och de presenterar ett nytt 
perspektiv speciellt för ekonomer. De använder begreppet kodbok som en metafor för 
graden av kodifiering av kunskap och använder en tredelad typologi bestående av 
artikulerad (kodbok finns), oartikulerad (kodbok finns men är försvunnen) och icke-
artikulerbar (kodbok inte möjlig att göra) kunskap. Den icke-artikulerbara kunskapen 
anser de inte ens är av intresse emedan de för fram endiskussionen om den ekonomiska 
nyttan av att kodifiera och risken som finns att kostnaderna blir större än nyttan. 
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Figur 4. Trädstruktur för kodifierad och okodifierad kunskap enligt Cowan et al. 2000 

(egen översättning) 
 
Andra som även ifrågasatt artikulering av tyst kunskap är t.ex. McAulay & Russell 
(1997). De anser dock inte att orsaken är att det inte går eller att det blir för dyrt, att 
artikulera den, utan att det så länge man delar samma paradigm är onödigt. 
Även andra negativa effekter av artikulering av tyst kunskap har påkallats. Förlusten av 
flexibilitet i tolkning är en effekt som Tuomi (1999/2000) diskuterar. 
Johnson et al. (2002) kritiserar Cowan et al. i artikeln ”Why all this fuss about codified 
and tacit knowlegde?”. Kritiken riktar sig närmast mot tre punkter. För det första framför 
författarna åsikter om vikten av en distinktion av kunskapens form som know-what och 
know-how också i diskussionen om kodifiering av tyst kunskap. För det andra tar de upp 
de problem som dikotomin kodifierbar/icke kodifierbar leder till eftersom kunskapen till 
en viss grad kan kodifieras men sällan helt kan övergå från en form till en annan utan att 
samtidigt förändras. Sist men inte minst ifrågasätter de det underliggande antagandet att 
en kodifiering av kunskap är positiv och alltså leder till framsteg. 
Ancori et al. (2000) bidrar till diskussionen genom att förespråka olika sätt att se på 
kodifieringsprocessen beroende på kunskapssynen. En kunskapssyn som likställer 
kunskap och information leder till en fokusering på replikering av kunskap. De 
förespråkar dock en kunskapssyn där kunskap inte kan särskiljas från 
inlärningsprocessen, vilket leder till att det intressanta i en kodifieringsprocess blir 
 

• att det är en kombination av tyst och kodifierad kunskap 
• att all kodifierad kunskap kräver tyst kunskap för att kunna användas 
• att identifiera relationen mellan kodifierad och tyst kunskap 
• att det uppstår en struktur med nivåer av kunskap där varje nivå påverkar den 

tysta kunskapen olika 
 
Diskursen kan sammanfattas på tre olika nivåer relaterade till kodifiering av kunskap. 
Den översta nivån består av den kodifierade, artikulerade kunskapen. Under denna 
befinner vi oss i en gråzon där kunskapen i sig är möjlig att koda och artikulera men där 
den av olika orsaker såsom höga kostnader, gemensam kultur eller medveten eller 
omedveten återhållsamhet förblir, okodad och oartikulerad. På den djupaste nivån finns 
den kunskap som helt enkelt är omöjlig att koda eller artikulera. 

 
Kunskap

Oartikulerad 
Kodifierad, Artikulerad 

Försvunnen kodbok Ingen kodbok 
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Figur 5. En gråzon i kunskapens isberg 
 
Argyris och Schön (1996:14) tangerar även de den icke-artikulerbara kunskapen när de 
påpekar att det snarare är individens oförmåga än ovilja som hindrar dem från att 
beskriva sitt kunnande. 
Ur företagsekonomiskt perspektiv är den gråa zonen av oartikulerad kunskap, med dess 
potential men även med dess risker av störst intresse. Gränsen som går mellan det 
okodifierade och det icke-kodifierbara utgör en av de stora utmaningarna i arbetet med 
tyst kunnande. Metoder för ledning av tyst kunnande berör också denna mellannivå. 
Även jag har rört mig i denna zon av artikulerbar potential, vid utvecklingen av en metod 
för att nå det annars oartikulerade. Genom att använda metoder som inte använts tidigare 
kan man kanske t.o.m. justera gränsen mellan det som bara inte ännu har artikulerats och 
det som inte är möjligt att artikulera. 
 
 
2.4.2 Spridning av tyst kunnande 
 
Gore & Gore anser att om man kunde fånga den tysta kunskapen, mobilisera den och 
göra den mera explicit skulle den även bli tillgänglig för andra i organisationen. 
Organisationen skulle på så sätt kunna utvecklas istället för att tidsresurser skulle sättas 
på att individerna ”återuppfinner hjulet”. (Gore & Gore 1999) Detta stöder bland annat 
Nonakas tankar om att den tysta kunskapen bör uttryckas för att kunna spridas (Nonaka 
& Takeuchi 1995). Polanyi anser dock inte att en explicering behöver ske. När det gäller 
ledning av tyst kunnande gäller det ofta att hitta metoderna för att till exempel sprida 
kunskap utan att en artikulering behöver ske.11 En viktig faktor vid spridning av tyst 
kunnande är uppfattningen om det tysta kunnandet som individuellt/kollektivt. 
 

                                                           
11 Till exempel genom observation eller aktivitetsinlärning (Smith & Peters 1997) 

Oartikulerad, icke-kodifierad kunskap 

 Artikulerad, kodifierad kunskap 

Icke-artikulerbar, icke-kodifierbar kunskap 
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2.4.3 Att värdera och mäta tyst kunnande 
 
Enligt metaforen om kunskap som ett isberg12 kan man konstatera att en organisations 
kärnkompetens är mer än den explicita kunskapen (know-what), det krävs även ett mera 
tyst kunnande (know-how) för att ha nytta av kunskapen som resurs (Brown & Duguid 
1998). 
Man kan också likna det tysta kunnandet vid ”grädden på moset”. Strukturerad och 
explicit kunskap är viktig för att man skall kunna utföra sina uppgifter men för att 
verkligen vara framstående i sitt arbete krävs även att man bemästrar högre nivåer av 
kunskap, den ostrukturerade och abstrakta tysta kunskapen. (Brockmann et al 1998) Den 
explicita kunskapen finns där för alla att ta tillvara men det är det tysta kunnandet som 
skiljer agnarna från vetet, mästaren från gemene man och som erbjuder 
konkurrensfördelar (Lawson & Lorenzi 1999; Baumard 1999; Lubit 2001). Dessutom är 
konkurrensfördelarna mer beständiga eftersom det tysta kunnandet är svårt att imitera 
(Athanassiou & Nigh 2000:474) Tyst kunnande får arbetet att löpa fritt, det ökar 
kvaliteten på arbetet och karaktäriserar ofta en mästare i dennes profession. 
Effektiviteten i beslutstagande (Agor 1993), kundservice eller produktion ökar vid 
användning av tyst kunnande. Även precisionen vid utförandet av en uppgift gynnas av 
användningen av tyst kunnande. (Brockmann et al. 1998) 
Tyvärr kan man idag ofta se hur tyst kunnande undervärderas i organisationerna. Ett 
uttryck för detta är korrelationen mellan formell kunskap och höga positioner inom 
organisationer. Detta visar på att den erfarenhetsbaserade tysta kunskapen inte beaktas 
vid befodran. (Lam 2000:504) 
 
Vi lever i ett samhälle där allt det som inte kan mätas uppfattas som suspekt och detta 
gör oss oroliga. Vi har utarbetat ett behov att kunna bemästra allt i vår omgivning. Om vi 
inte förstår eller kan påverka ett fenomen känner vi oss otillräckliga och osäkra. För att 
motverka detta har vi projicerat denna otillräcklighet och osäkerhet på fenomenet i fråga. 
Så att det inte är vi som misslyckas utan att det är omöjligt eller i alla fall onödigt (inte så 
värdefullt) att bemästra fenomenet eller situationen. Olika former av mätning är ett av 
våra sätt att bemästra omgivningen. Att exakt veta vad vi har att göra med oberoende om 
det gäller längd, tid eller finansiellt värde ger oss en säkerhetskänsla (trots att vi inte kan 
påverka så kan vi i alla fall se när det sker en förändring). 
 
 
2.4.3.1 Att mäta det implicita – när värdet inte är pengar, tid eller vikt 
 
Det finns dock fenomen som är svåra eller till och med omöjliga att mäta. Gäller det 
kanske för oss att inte fastna i tvångstankarna om vad som är mätbart utan nöja oss med 
att bara lära känna fenomenet eller situationen? Ett verktyg i vår strävan att lära känna 
detta är att kartlägga (inte mäta) fenomenet. Då vi är ute på okända vatten och seglar 
hjälper sjökortet oss att undvika grund och hitta farleden. Men det ger oss inte 
information om vindriktning och styrka eller om de andra båtarnas kurs. Det har vi andra 
metoder för att få information om. När vi kan relatera alla dessa olika informationer 
känner vi oss säkrare på att vi skall bemästra situationen och att vi skall lyckas styra 
båten till vårt mål (fast på havet finns det ingen garanti för det). 
                                                           
12 se fig.1 
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Reber uttrycker de problem som uppstår vid mätning av omedvetna processer som 
extremt svåra samtidigt som han även uttrycker dem som kritiska områden att undersöka. 
När han diskuterar svårigheterna med att bestämma vad som är medvetet och vad som är 
omedvetet hänvisar han till att problemet inte endast är teoretiskt eller epistemologiskt 
utan att vi här främst står framför ett mätproblem. (Reber 1993) 
Den tysta kunskapen är ett av dessa fenomen som inte upplevs mätbara (Brockmann & 
Anthony 1998:213) och som därför lätt förbises som något av värde. Ett exempel på 
detta är Bohn (1994:63) som delar upp kunskap i sju nivåer där nivå två representerar 
tyst kunnande av honom även uttryckt som ”ren konst”. I hans artikel kan man även 
utläsa att ”As I have shown, being able to measure is only the beginning; the stages of 
knowledge beyond stage three (control, capability, characterization and know-why) give 
additional power and economic value to companys processes” Bohn (1994:72). Det vill 
säga, att det tysta kunnandet som enligt honom finns på nivå två inte tillför makt eller 
ekonomisk värde åt företag. En sådan inställning anser jag vara typisk inom 
organisationer om än ganska ovanlig för forskare i KM. Att en sådan inställning i ett 
kunskapssamhälle inte är acceptabel är lätt att förstå eftersom man inte tar tillvara de 
resurser som står till buds. 
Davenport & Prusak (1997) samt Stenmark (2000) uttrycker dock en helt annan attityd 
och anser att en identifikation av det tysta kunnandet ökar värdet av kunskapen både för 
individen och organisationen. 
Om vi har vi tillgång till en karta över området (organisationen) och kan vi kombinera 
den här kartan med annan information, har vi också lättare att bemästra även ett så 
diffust fenomen som organisationens tysta kunskapsresurs. 
En kartläggning i sig är liksom en karta på sin höjd intressant att begrunda men när vi 
befinner oss i området (i organisationen) kommer kartan (och kartläggningen) att ge oss 
en djupare och mera betydelsefull bild av det vi gör. Kartläggningen av tyst kunnande 
skall alltså alltid relatera till en situation, t.ex. en organisation, avdelning eller uppgift. 
Enbart en kartläggning ger oss inte heller tillräckligt material för att leda kunskap i en 
organisation. Kombinerad med information som t.ex. arbetsbeskrivningar, 
kvalitetssystem och utvecklingsbehov kan en kartläggning av det tysta kunnandet vara 
ett nog så viktigt verktyg i arbetet. Kartläggningen ger oss möjlighet att verkligen se vad 
det är som resulterar i den kvalitet vår organisation står för eller var vi inom 
organisationen hittar de resurser för utbildning vi behöver för att uppnå effektivitet. 
Ett allmänt diskuterat problem gällande mätning av kunskap och speciellt mätning av 
tyst kunnande är frågeställningar kring objektivitet och subjektivitet. Problemet med ett 
behov av objektivitet, men tillgång endast till subjektiv information anser jag dock vara 
större mellan anhängare av olika forskningstraditioner än hos de som faktiskt forskar i 
tyst kunnande. Bland dessa uppfattas inte subjektiviteten som ett så stort problem 
eftersom man känner sitt forskningsområde och inser faran med objektivering liksom 
nyttan av subjektiv information. Exempel är Amasons (1996) metod där ledare fick 
reflektera över sina beslut och sedan subjektivt värdera kvaliteten i dem (Brockmann & 
Anthony 1998) 
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2.5 Metoder för att studera tyst kunnade 
 
Tyst kunnande har inom företagsekonomin studerats främst under och efter 1980 talet. 
De flesta av dessa studier har berört tyst kunnande som en del av forskning kring t.ex. 
kompetens såsom Sandberg (1994) eller kunskapsperspektiv på organisationer såsom 
Sveiby (1994). Sandberg (1994) har valt att göra systematiska djupintervjuer i sin 
forskning där han utgår från en fenomenografisk forskningsansats. Sveiby (1994) har 
däremot valt deltagande observationer i hans etnografiska forskning. Både kompetens 
och kunskapsperspektiv på organisation är begrepp som innehåller mer än endast tyst 
kunnande. Eftersom syftet med denna avhandling gäller metodutveckling för studier av 
just tyst kunnande har jag dock valt att avgränsa mig till undersökningar som speciellt 
poängterar tyst kunnande. Det visade sig att tillgången till material var betydligt mer 
begränsad och att metoddiskussionerna även var mera diffusa.  
Vid en genomgång av tidigare studier av tyst kunskap främst inom företagsekonomi kan 
man se att en variation av forskningsansatser och metoder har använts för att samla 
information. I figur 6 presenteras en kartläggning av tidigare studier som poängterat tyst 
kunnande. I den kan man utläsa att någon form av intervjuer eller enkäter har gjorts i 47 
% av undersökningarna. Intervjuerna har gjorts både med individer och grupper, och de 
är allt från djupintervjuer till semistrukturerade intervjuer. Även enkäterna är av många 
olika former och flera av dem innehåller värderingsskalor. Vanligt är även olika former 
av dokumentation både formella dokument inom organisationen och 
dagboksanteckningar. Endast 14 % av undersökningarna har gjorts genom observation 
och då alltid i kombination med andra metoder. Detta är anmärkningsvärt eftersom 
observation speciellt inom andra vetenskapsområden, såsom psykologi och pedagogik, 
ofta anses vara mest lämpad för att studera tyst kunnande. I 25 % av studierna har man 
använt sig av flera olika metoder såsom enkäter och dokumentation eller observation 
kombinerad med intervjuer. I endast ett fall har forskare använt bildmaterial som 
förevisats åt informanterna (Swart & Pye 2002). Speciellt lämpade för tyst kunskap har 
även s.k. ”repertory grid” ansetts. Metoden bygger på intervjuer och är ett sätt att skapa 
en kognitiv matris över en persons sätt att skapa förståelse och mening i tillvaron. 
Metoden har utvecklats inom psykologi och bygger på teorin om Personal Construct 
Psychology av Georg Kelly. Grundelementen i metoden är koncept och attribut som vart 
och ett värderas mot varandra. Värderingarna införs i en matris som analyseras t.ex. med 
klusteranalys.   
Metoder speciellt utvecklade för att studera tyst kunskap är det av Wagner & Sternberg 
(1987) utvecklade TKI, Tacit Knowledge Inventory samt TKS Tacit Knowledge Survey 
utvecklad av Horvath et al (1999). För att reflektera över individers tysta kunskap 
utvecklade Wagner och Sternberg TKI som består av arbetsrelaterade enkätfrågor 
relaterade till tyst kunskap. (Brockmann & Simmonds 1997:456) TKS består av 174 
moment för tyst kunskap som samlats in genom intervjuer med arméofficerer. De olika 
momenten har samlats till enkäter innehållande en värderingsskala och enkäterna finns 
anpassade enligt tre olika organisationsnivåer. (Horvath, Forsythe, Bullis, Sweeney, 
Williams, McNally, Wattendorf & Sternberg 1999: 51-55) 
De tidigare studierna har oftast tittat på olika processer för beslutsfattande och de har 
vanligtvis gjorts på ledningsnivå. Vanliga är också studier om kollektiv tyst kunskap 
eller tyst kunskap i relation till produktutveckling.  
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Tidigare studier om tyst kunskap 
Enkät Intervju Observation Bedömning Annat Forskare 
x x x x Bilder Swart & Pye 2002 OKLC 

    Communities of practise Gherardi & Nicolini 2000  

x     Bennett & Gabriel 1999 

x     Wagner & Sternberg 1987 

 x  x  Amason 1996 (Brockmann) 

 x   Dagbok Agor 1985, 1986 

    Dokument Wally & Baum 1994 (Brockmann) 

x     Athanassiou & Nigh 2000 

x     Brockmann & Simmonds 1997 

x x    Guinipero, Dawley & Anthony 1999 

x  x  Case O´Brien 1995 

x     Somech & Bogler 1999 

 x   Repertory grid Steward & Steward 1982 

    Personal construct theory Kelly 1955 

 x x  Case, dokument, kartläggning, video Wong & Radcliff 2000 

 x    Lawson & Lorenzi 1999 

x x   Dokument, dagbok Stenmark 2000-2001 

 x    Madhavan & Grover 1998 

    Case Kreiner 2002 

 x   Case Jacob & Ebrahimpur 2001 

x (x)  x Tacit Knowledge Surveys Horvath et al 1999 

 
 
Figur 6. Exempel på metoder som använts i tidigare studier av Tyst Kunnande 
 
För att studera tyst kunskap har hittills använts både kvantitativa13 och kvalitativa14 
forskningsmetoder. Vad som lämpar sig bäst för att studera tyst kunskap beror förstås på 
forskningsfrågorna och syftet. Eftersom ämnet i sig har en svårmätbar natur bör man 
dock speciellt vid användning av kvantitativa metoder överväga att använda även 
kvalitativa former. Såsom Neuman (1991) konstaterar kan de kvalitativa och kvantitativa 
metoderna ofta komplettera varandra. Huberman & Miles (1994) påtalar behovet av 
transparens i kvalitativ forskning för att en verifiering av slutsatserna skall vara möjlig 
men även för att möjliggöra en upprepning av undersökningen eller analysen, eller för att 
upptäcka felaktigheter i undersökningen. De använda metodernas transparens anser jag i 
alla fall inte i artikelpresentationerna varit tillräcklig. Detta eftersom det ofta har varit 
mycket svårt att på basen av artiklarna göra sig en bild av metoderna. Ibland vet man inte 
ens vilken metod forskarna har använt för materialinsamling. 
 

                                                           
13 Ex. Athanassiou & Nigh 2000; Giunipero, Dawley& Anthony 1999; Brockmann & Simmonds 
1997; Bennett & Gabriel 1999 
14 Ex. Stenmark 2000-2001; Brockmann & Anthony 1998; Lawson & Lorenzi 1999 
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2.6 Hur förförståelsen har påverkat utvecklingen av metoden 
 
De pågående diskussionerna gällande tyst kunskap belyser klart behovet av en metod för 
att kartlägga tyst kunnande. Diskussionen om kodifiering av tyst kunskap kan med 
endast några undantag sägas förorda en kodifiering. Den riktning denna kodifieringsiver 
tagit anser jag dock alltför mycket har påverkats av en önskan att informatisera det tysta 
kunnandet. Att reducera tyst kunnande till information anser jag dock är som om en stor 
pianist på sin konsert endast skulle klinka på pianot. Därför strävar jag inte efter ett sätt 
att genom kodifiering göra tyst kunnande explicit utan efter att utöka möjligheten att 
uppfatta det tysta kunnandet genom artikulation. 
Jacob och Ebrahimpur (2001:81) har efter sin undersökning om förståelsen av kunskap 
kommit till slutsatsen att KM diskussionen behöver mera nyanserade kunskapstyper än 
endast dikotomier av typ explicit/tyst kunskap. Alltså anser jag att det behövs en metod 
som i högre grad tillåter oss ta del av det tysta kunnandet utan att frånta det dess 
variation och personlighet. Det behövs en metod som företrädelsevis beaktar en sådan 
upplysande form av språk som Tsoukas (2002:14) efterlyser i sin artikel ”Do we really 
understand what tacit knowledge is?”. Detta för att man skall få en möjlighet att relatera 
till den situation man befinner sig i på nytt sätt. 
De tidigare använda metoderna anser jag mera har byggt på traditionell användning av 
forskningsmetoder än på anpassning till tyst kunnande. Den mest intressanta metoden är 
repertory grid som ger utrymme för anpassning till situation och som samtidigt bygger på 
begreppskonstruktion. Eftersom studier av tyst kunnande ofta handlar om att öka 
förståelsen för fenomenet så anser också jag att begreppen får en nyckelposition i den 
metod som används. Begreppen kan ses som de hjälpmedel man använder för att 
undersöka meningen i det fenomen man undersöker men också som ett medel för att 
anpassa undersökningen till den situation man undersöker. Frågan om vem som skall 
avgöra vilka de avgörande begreppen är kvarstår och på den punkten är jag inte överens 
med användarna av repertory grid. I repertory grid väljer forskaren ut mellan 7 och 15 
nyckelkoncept som den undersökta uppmanas relatera till varandra. Som forskare är man 
väl insatt i sitt eget forskningsämne. Men frågan är om man är tillräckligt känner till den 
omgivning som den empiriska undersökningen utförs i? Ett sätt att dra fördel av både 
forskarens och den undersöktas kunskap om kontexten är att överlåta en större del av val 
av begrepp åt den undersökta. En möjlig lösning på detta är att forskaren väljer ut ett 
större antal begrepp ur vilka den undersökta sedan väljer ut de som är relaterade till deras 
kontext. 
Valet av metod för insamling av information styrs av syftet för undersökningen och 
utgående från mitt intresse för tolkande forskning om tyst kunnande är en form av 
djupintervju ett naturligt val att bygga den nya metoden på. I en ostrukturerad 
djupintervju är risken för att tappa fokus större ju mer abstrakt ämnet är. Alltså krävs det 
mera struktur och systematik i metoden eftersom detta bibehåller fokus. En annan risk 
med ostrukturerad djupintervju är att den undersökta bildligt talat ”kastas ut på djupt 
vatten” det vill säga förväntas kunna behandla svåra ämnen på djupet. Detta kan leda till 
en otrygg eller rent av olustig situation för denna vilket i sin tur påverkar både kvantitet 
och kvalitet på den data intervjun skall resultera i. Eftersom tyst kunnande är ett abstrakt 
ämne och därför svårt att uttrycka så är informantens behov av stöd stort. 
I rapporteringen blir metodens transparens intressant för läsaren på minst två sätt. För det 
första för att man skall kunna avgöra undersökningens kvalitet och för det andra för att 
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ge möjlighet till att använda sig av samma metod i den egna forskningen. I de 
rapporteringar som jag presenterade i fig. 5 anser jag inte att metoderna är så 
transparenta att de gett möjlighet till reproduktion.  
Metoden som jag ämnar utveckla bör därför även bättre uppfylla behovet av transparens 
(Huberman & Miles 1994) eftersom syftet är att utveckla en metod som även andra kan 
använda. 
Forskning om tyst kunnande kan bedrivas utgående från flera olika forskningsansatser. 
De tidigare nämnda  fenomenografi och etnografi är endast två exempel. En metod som 
är speciellt anpassad till att undersöka tyst kunnande bör därför vara möjlig att ytterligare 
anpassa till forskningsansatsen. Ett sätt att möta detta behov är att grunden för metoden 
är samma oberoende av vilken form av information som behövs inom den valda 
forskningsansatsen. Genom att variera frågor i en intervju kan man erhålla information 
av t.ex. kvantitativ eller kvalitativ, förklarande eller beskrivande natur. 
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3 En metod för att studera tyst kunnande växer fram 
 
För att hitta fram dit jag vill räcker inte vilken karta som helst. Om jag rör mig på sjön 
räcker det inte bara att jag väljer ett sjökort som karta, utan jag måste även se till att 
sjökortet täcker just den del av skärgården jag skall röra mig i. Förutom detta måste jag 
ha tillgång till och kunna använda de rätta instrumenten (t.ex. kompass) för att tolka 
sjökortet. Jag märkte snart att de kartor jag hade skaffat över området var till liten nytta 
och lätt medförde att jag tappade bort mig. Skam den som ger sig, tänkte jag, här finns 
ju möjligheter att rita kartor som bättre motsvarar behovet och jag trädde till verket. 
Resultatet blev en grund för den karta var och en behöver för att orientera sig i sin egen 
värld av tyst kunnande. 
 
I artikelsamlingen motsvaras kapitlets innehåll gällande Epitet för Tyst Kunskap av 
artikel nr 2 ”Epitomes of Tacit Knowledge” Detta är den första artikeln där ETK och 
taxonomierna presenteras. Artikeln presenterar idén till ETK samt grunden för metoden. 
Även artikel nr 3 ”Diving under the surface of Tacit Knowledge” ingår i detta kapitel. I 
artikeln föreslås på basen av ETK taxonomierna en utvidgning av begreppet tyst 
kunskap. Denna artikel kan också relateras till kapitel 5 såsom avhandlingens 
kontribution till teoribildningen om tyst kunskap. Gällande utveckling av ETK som 
kartläggningsinstrument är materialet hämtat ur artikel nr 4 ”Mapping Tacit Knowledge 
with ”Epitomes”. Denna artikel sammanfattar avhandlingens process och utvecklingen 
av en metod för att studera tyst kunskap. I artikeln presenteras även en del av resultaten 
av utvärderingsundersökningen som också presenteras i kapitel 4 
 
Att forska i abstrakta fenomen som tyst kunnande som i sig självt karaktäriseras av 
omätbarhet är svårt. (Brockmann & Anthony 1998:213) Jag har i artiklarna nr 4 och 6 
diskuterat hur man skall underlätta forskningsprocessen. Ett sätt att underlätta och 
förstärka forskningsprocessen är att utveckla metoder för att få access till information om 
ämnet. Ett annat sätt som dock inte utesluter det första, är att utveckla metoder för att 
kunna analysera den information man har samlat 
I tidig forskning i kunskap ansågs det att det räckte att fråga experter om deras kunskap 
för att få reda på det. Det har dock visat sig att detta sätt har varit för ytligt med tanke på 
den implicita kunskapen som är en del av det tysta kunnandet. (Reber 1993:50) Detta 
fick också jag erfara i ett tidigt skede av min forskning. 
 
 
3.1 Epitet för tyst kunskap – det tysta kunnandet om tyst kunskap 
 
I artikel nr 2 presenteras Epiteten för Tyst Kunskap för första gången i den form de 
kommer att ha i avhandlingen. Processen hur de har utvecklats presenteras till viss del i 
artiklarna 2, 3 och 4, men detta kapitel ger en mer omfattande beskrivning av processen. 
 
S. L. Star (1995) påstår att den största delen av den tysta kunskapen inte är omöjlig att 
uttrycka utan finns kodad i lokala tillämpningar och kommunikation. (Star 1995 i Wong 
& Radcliff 2000) Enligt hans uppfattning finns det alltså redan existerande möjligheter 
att uppfatta det tysta kunnandet. För mig som forskare gäller det alltså att hitta 
kommunikationen eller de lokala tillämpningarna och genom dem det tysta kunnandet. 
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Dessa lokala tillämpningar ser jag t.ex. som att kulturanpassa språket som används, både 
enligt nationell och organisationskultur. 
Efter att ha misslyckats att hitta dessa genom intervjuer med dem som praktiserar tyst 
kunnande, det vill säga experter inom olika professioner vände jag mig till andra experter 
på området tyst kunskap nämligen forskare inom ämnesområdet kunskap, speciellt tyst 
kunskap. Min första tanke var att dessa skulle inneha den teoretiska expertisen på 
området tyst kunskap men under resans gång märkte jag att jag hade undervärderat dem. 
Också här hittade jag ett tyst kunnande i det de gör, nämligen i deras skrivande. 
 
Jag valde alltså att använda mig av tidigare forskares skrifter i mitt sökande efter det 
tysta kunnandets röst. Rekommendationer för detta kan vi hitta i citatet hämtat ur Ödman 
(1979:32) som skriver: ”Ricouer menar att författarens intention och textens innebörd 
upphör att sammanfalla i en skriven diskurs. Texten överskrider intentionen, dess öde 
överskrider författarens begränsade horisont”. 
I detta fall tycker jag att uttalandet att ”dess öde överskrider författarens begränsade 
horisont” sammanfaller med Polanyis beskrivning av det tysta kunnandet som ”att vi vet 
mer än vi kan uttrycka”. I de texter som redan finns skrivna av experterna på tyst 
kunskap finns alltså deras tysta kunnande om tyst kunskap inbyggt, och detta finns alltså 
uttryckt i text. 
Ödman fortsätter att tolka Ricouer enligt: ”Vad texten säger blir enligt Ricouer något 
som är mer än vad författaren avsåg att säga”. Därför är det texten som skall tolkas, inte 
författarens avsikter med den” Ödman (1979:32) Hirsh (1967:10) är inne på samma spår 
när han skriver att ”it doesn´t matter what an author means – only what his texts says”. 
Källan till lösningen på dilemmat med det tysta kunnandet bör alltså vara dessa texter, 
som texter, inte endast som författarnas sätt att förmedla sina åsikter. 
 
Nästa steg på min resa blev alltså att hitta dessa tillämpningar och kommunikationen i 
form av texter samt att analysera dessa texter för att höra den tysta kunskapens röst. Vad 
innehåller då dessa texter? Det första man tänker på är förstås de olika definitioner av 
tyst kunskap som man kan läsa ur texterna. Men efter att ha analyserat dem närmare 
märker man att de olika författarna väljer att ytterligare försöka förklara vad tyst kunskap 
är. Ofta använder de sig av metaforer eller allmänna koncept och ord. Dessa 
formuleringar utgör det språk för det tysta kunnandet som jag har varit på jakt efter. I 
artikel 3 har jag benämnt det forskarnas tysta kunnande om tyst kunskap som jag 
tillämpat isbergsmodellen på liksom i figur 6. Som ett sätt att systematisera det här 
språket har jag valt två olika system för att ordna de här förklarande formuleringarna 
enligt familjer. 

 
Figur 7 Forskarnas isberg av tyst kunskap 

Definitioner på tyst kunskap

Epitet för tyst kunskap 
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Tidigare i kapitel 1.1.1.2 konstaterades det att människan för att underlätta behandlingen 
av det tidigare nämnda svårartikulerade tysta kunnandet har skapat ett otaligt antal 
ersättande begrepp. Begrepp benämns i detta arbete som epitet för tyst kunskap (ETK). 
Valet av termen ”epitet” var inte ett enkelt, och den har även visat sig väcka diskussion. 
Orsaken till diskussionerna har varit att begreppet har två olika betydelser varav den som 
jag valt är den mindre kända. Enligt SAOL är epitet en ”karaktäriserande benämning” 
eller ett ”stående attribut”. Vanligen används det som ett stående attribut så som i Långe 
Jan, där långe är epitetet. Att jag har valt att behålla benämningen epitet beror på att 
betydelsen ”ett epitet är en karaktäriserande benämning” närmast motsvarar den form 
begreppen (ETK) består av, nämligen ord och uttryck som karaktäriserar det tysta 
kunnandet15. Människornas kreativitet har bevisligen flödat när dessa har tillkommit. Det 
har inte bara skapats flera begrepp för samma fenomen utan dessutom kan många anses 
metaforiska som t.ex. ”känsla i maggropen”, ja nästan poetiska som t.ex. ”gröna fingrar”. 
J. Horvath (1999) frågar sig om en identifiering av undertyper av tyst kunskap skulle 
kunna användas för att optimera eller harmonisera vårt sätt att se på Knowledge 
Management. Epiteten för tyst kunskap kan ses som dylika undertyper och dessa används 
redan nu för att underlätta behandlingen av tyst kunnande. Någon direkt nytta för 
optimering av Knowledge Management kan man dock inte ännu tala om när det gäller 
dessa epitet. Detta eftersom användningen av dessa hittills har varit mer omedveten och 
slumpmässig än systematiserad och man alltså inte har tagit vara på nyttan av dem. Man 
har helt enkelt inte reflekterat över att de finns och hur de används, för att inte tala om 
hur de skulle kunna användas. När det gäller en harmonisering av vårt sätt att se på 
Knowledge Management kan man väl snarare påstå att uppkomsten av dessa epitet har 
motverkat detta eftersom de i många fall ger upphov till meningsskiljaktighet och 
missförstånd. Det oaktat anser jag att det finns stora möjligheter att använda de redan 
befintliga epiteten för tyst kunskap för att nå både en optimering och en harmonisering 
av kunskapsledning. 
 
I vardagen används många olika former av ETK. Dessa epitet är artefakter som hjälper 
oss att artikulera det diffusa i kunnandet, och att göra det tysta kunnandet mer begripligt. 
Ett bra exempel på detta ger Nicholas och George Hatsopoulos när de börjar sitt kapitel 
”The Role of Tacit Knowledge in Management” (eds. Sternberg & Horvath 1999:141) 
med att säga: 
 

”Because neither author is well versed in the literature concerning tacit and implicit knowledge, the 
terms used in this chapter – such as intuition and gut-feeling – are colloquial versions that may only 
partially match the scientifically defined term used in cognitive science”. 
 

Fastän många av dessa epitet är skapade för praktisk användning, har även den 
akademiska världen anammat dem i den vetenskapliga forskningen. Av forskare används 
de som vokabulär i den vetenskapliga diskussionen för att förklara begreppet tyst 
kunskap. Som t.ex. när Hubert Saint-Onge (1996:10) förklarar begreppet med att säga att 

                                                           
15 Den engelska benämningen för ETK är Epitomes of tacit knowledge där den engelska 
benämningen epitome används i betydelsen “att stå som symbol för” eller “kortfattad 
redogörelse” (Nordstedts stora engelska ordbok) 
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”Tacit knowledge includes the intuition, perspectives, beliefs, and values that people 
form as a result of their experiences” 
De används också i den allmänna diskussionen som t.ex. då Polanyi (1958:279) dryftar 
tvivel och juridik och uttalar sig att: ” proper legal procedure does not appeal to common 
sense”. Dessutom används de som input i det empiriska arbetet när vi samlar in 
information om tyst kunnande. (se undersökningar av Guinipero, Dawley, Anthony 
1999; Somech & Bogler 1999) 
 
 
3.2 Att lyssna till tyst kunnande vid intervjuer 
 
I kapitel 2 såg vi att insamling av empiriskt material om tyst kunskap i 
företagsekonomisk forskning oftast skett genom enkäter eller intervjuer. Jag ställer mig 
skeptisk till om man genom enkäter verkligen uppnår ett sådant djup i förståelsen som ett 
abstrakt ämne som tyst kunskap kräver. Ett enkätsvar i detta ämne väcker i alla fall hos 
mig mer frågor, som: när, var, hur och varför, än det lyckas stilla min frågeiver. 
Observation som inom andra forskningsområden förespråkas för forskning i tyst kunskap 
anser jag dock inte lämplig i mitt fall, bl.a. eftersom jag har språket i form av ETK som 
grund metoden. Men också därför att jag upplever att jag som utomstående observatör 
går miste om den introspektion som sker hos informanten. 
Eftersom jag gärna vill få djupare kunskap om meningen i ETK och inte bara om 
användningen och värdet av dem, föll sig valet av intervjuer som metod naturligt. 
Jag utgick från ostrukturerade djupintervjuer eftersom jag som Patton (1990:278) 
uttrycker det var ute efter att ”find out what is in and on someone else’s mind – not to 
put things in someone’s mind”. 
I ett tidigt skede märkte jag dock att de ostrukturerade djupintervjuerna inte motsvarade 
de behov av stöd som informanterna och jag som forskare hade för att kunna behandla 
vårt samtalsämne. Jag misslyckades med vad Patton (1990:279) uttrycker som 
intervjuarens uppgift, nämligen att göra det möjligt för informanten att föra mig in i 
deras värld. Lösningen blev förutom användningen av ETK också mera strukturerade 
intervjuer (Fontana & Frey 1994:363) innehållande samma kort, frågor och blanketter för 
alla informanter. Genom att komplettera intervjun med en värderingsblankett för ETK 
som fylldes i av mig vid intervjutillfället samlade jag även in material för den 
kvantitativa analysen. 
 
 
3.3 Utvecklingsprocessen - hur ETK kort metoden blev till 
 
Nu har jag då grunden för kartor över området jag skall besöka. Men för att hitta rätt 
behöver jag mera navigationsinstrument. En kompass och passare är ju bra att ha och i 
mitt fall kommer jag att ta hjälp av intervjukort som instrument. 
 
Reber uttrycker sig träffande om forskning i omedvetna processer, till vilka tyst 
kunnande tillhör, när han säger ”There are many methodological booby traps awaiting 
anyone who ventures to study unconscious processes” (Reber 1993:8). 
Dessa fällor visade sig vara ett faktum i begynnelsen av detta forskningsprojekt. 
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Problemen när det gäller att undersöka abstrakta företeelser som t.ex. kunskap är många. 
Man kan dela upp problemen i nivåerbaserade på faktorer som utgår från forskaren själv, 
faktorer med grund i den undersökta (informanten) samt problem som härrör sig till 
interaktionen mellan forskaren och informanten. 
Bland de problem som härrör sig till forskaren bör man beakta möjligheterna till 
objektivitet och den förhandskunskap hon/han innehar inom ämnet, men även forskarens 
förkunskap om informanten och dess situation. Forskarens möjlighet och förmåga att 
kommunicera sitt budskap till informanten är även de av stor betydelse för 
undersökningens genomförande. 
Undersökningen påverkas även av svagheter som härrör sig till informanten. En är 
informantens förförståelse av fenomenet som undersöks. Informantens förmåga och även 
vilja att uttrycka sig är ett problem liksom informantens förmåga att kunna reflektera 
över sig själv och sin situation. 
Till sist påverkas även undersökningen av faktorer relaterade till interaktionen mellan 
forskaren och informanten. Detta kan vara de personliga uppfattningarna av innehållet i 
olika koncept. Ett enkelt exempel är vad man tänker på när man hör begreppet 
“uppskattning”, för den ena kan det betyda beröm eller en positiv reaktion på något man 
har gjort eller är, för den andra ett mått på exakthet. Missförståndet i denna situation är 
lätt att lösa men man stöter på större svårigheter vid mera diffusa skillnader som t.ex. 
begreppet lycka, där betydelsen väl inte för någon helt sammanfaller. Ett annat problem 
som uppstår kan relateras till den förtroenderelation som uppstår mellan forskaren och 
informanten. Förtroende för att det som diskuteras behandlas konfidentiellt men även för 
att motparten verkligen är kompetent att genomföra eller delta i undersökningen. 
Förekomsten av dylika problem kan antas öka i takt med abstraktionen av ämnet för 
undersökningen. Därför sattes många av dessa problem på sin spets i inledningen av 
detta projekt, eftersom området som undersöktes var tyst kunskap. Problemen 
uppenbarade sig genast i de första försöken att diskutera tyst kunnande då mina 
diskussionspartner oftast var fullständigt ovetande om betydelsen av tyst kunskap som 
begrepp. Detta kan klassificeras som en brist i informantens förförståelse av begreppet 
tyst kunskap, dock inte som en brist i förekomsten av tyst kunnande. För en forskare i 
denna situation uppkommer dilemmat hur mycket man kan upplysa informanten om utan 
att överföra sina egna uppfattningar och värderingar av det undersökta fenomenet. 
 
Jag inledde den empiriska delen av mitt forskningsprojekt med två olika pilotstudier och 
avslutade den med en undersökning. Den första pilotstudien (Pilotstudie I) gjorde jag för 
att få en uppfattning om informanternas förförståelse av begreppet tyst kunskap. Den 
andra pilotstudien (Pilotstudie II) gjordes för att utveckla ett hjälpmedel för 
materialinsamling inom ämnesområdet tyst kunskap. Utvärderingsundersökningen 
(Utvärderingundersökning III) gjorde jag för att försäkra mig om att metoden var 
tillämpbar vid en kartläggning av tyst kunnande i en verklig arbetsorganisation. 
 

 Pilotstudie I, 2 st. djupintervjuer med experter 
 Pilotstudie II, 8 st. ETK-kort intevjuer med experter 
 Kontrollundersökning III, 22 st. ETK-kort intervjuer för kartläggning av tyst 

kunnande samt 3 st. telefonintervjuer 
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3.3.1 Pilotstudie I – forskarens utmaning 
 
Vid två intervjuer i pilotstudie I insåg jag hur omfattande problemet med att verbalt 
uttrycka det tysta kunnandet verkligen är. Denna studie gjordes som ostrukturerade 
djupintervjuer med två informanter, en premierad seglare med mångårig och omfattande 
erfarenhet och en premierad erfaren kock som förutom att han utövar sitt yrke även 
fungerar som sakkunnig inom yrket. Informanterna ombads diskutera frågor som; vad 
som gör dem till experter, vad som skiljer novisen från experten samt att beskriva hur de 
går tillväga då de verkar inom sitt område (seglar, lagar mat). Trots att båda 
informanterna innehade mycket tyst kunnande (premierade experter inom sitt område) 
och att båda kan anses mycket kommunikativa,16var innehållet i intervjuerna mycket 
magert med tanke på information om tyst kunnande. Det mesta slutade i former som 
 

Det bara känns i rodret när det är rätt (informant 1/I) 
 

Eller i kreativa nya verbala lösningar som: 
 

Jag brukar tänka med munnen när jag skapar nya rätter (informant 2/I) 
 
Informanterna kände stor frustration i oförmågan att uttrycka sig i frågor om tyst 
kunnande och de hade även svårt att hålla sig till ämnet. De ville hellre prata om det som 
är lättare att uttrycka, t.ex. vad nybörjare borde göra för att bli bra, och använde sig av 
uttryck som “träna varje dag”. De berättade alltså om hur man skall ”få den rätta 
känslan” och inte om det som frågades, nämligen ”vilken den rätta känslan är”. 
 
 
3.3.1.1 Följderna av Pilotstudie I 
 
Under mina funderingar om hur jag skall lösa problemet med det ”obefintliga språket” 
vände jag mig till de som är experter på begreppet tyst kunskap, nämligen forskarna på 
området. Jag bestämde mig alltså för att åter igen en gång konsultera det som tidigare 
skrivits om tyst kunnande. Min vana trogen satt jag med olikfärgade pennor för och strök 
under information viktig för mitt arbete. I det som skrivits om tyst kunnande har 
författarna ofta försökt förklara begreppet för oss läsare genom att använda olika mer 
förklarande begrepp. De förklarar för läsaren att t.ex.: 
 

Egentligen vore det kanske bättre att i stället för tyst “kunskap” tala om tyst “kompetens” – en term 
som lättare kan fås att inbegripa känslor, attityder och värderingar som sätts in i handlingen (Bertil 
Rolf 1989) 
 
Tacit knowledge can be segmented into two dimensions. The first is the technical dimension, which 
encompasses the kind of informal and hard-to-pin-down skills or crafts captured in the term “know-
how”. At the same time, tacit knowledge contains an important cognitive dimension. It consists of 
schemata, mental models, beliefs and perceptions so ingrain that we take them for granted. (Nonaka 
& Takeuchi 1995) 
 
Tacit Knowledge also lives in our hunches, intuition, emotions, values and beliefs (Durrance 1998) 

 
                                                           
16 extroverta personligheter som kommunicerade på sitt eget modersmål 
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Genom mina understreckningar förmådde jag mig att ändra fokus för mitt läsande, från 
det fokala medvetandet till det subsidära medvetandet17. Polanyi (1958:57) skildrade ett 
likadant byte av fokus när han beskrev hur man läser ett brev. Efter att ha läst ett brev 
kan man oftast återge innehållet i brevet d.v.s. vilket budskap brevet innehöll, vilket 
enligt Polanyi utgör vår fokala medvetenhet (focal awareness) i att läsa brev. Om man 
däremot frågar t.ex. en tvåspråkig person om vilket språk brevet var skrivet på kan 
personen ha svårigheter att svara på frågan. Läsaren har alltså fokuserat på budskapet 
och inte på språket. Språket har endast utgjort ett stödjande fokus (subsidary awareness) 
Likadant läser vi oftast den vetenskapliga litteratur som ingår i vårt forskararbete, vi är 
intresserade av budskapet och innebörden, inte av språket, strukturen eller orden i sig. 
Om vi byter fokus till t.ex. språket kommer språkfel att få uppmärksamhet medan textens 
innehåll får en sekundär betydelse. När jag för första gången läste de andra forskarnas 
texter med fokus på innehåll byggde jag upp min förförståelse av tyst kunskap. När jag 
efter det fokuserade på de ord och begrepp de använder för tyst kunnande (markerade av 
mig med rött) öppnades en helt ny begreppsvärld inom området tyst kunskap för mig. 
Tanken föddes att de uttryck som forskare inom tyst kunskap redan tidigare hade ansett 
kunde fungera som stöd för att förklara det abstrakta tysta kunnandet även skulle kunna 
utgöra den hjälp jag och mina informanter behövde. De ord och uttryck som på detta sätt 
framträdde ur texterna är de som jag redan tidigare i detta arbete har benämnt ”epitet för 
tyst kunskap” ETK. 
Litteraturöversikten gjorde jag över vetenskapliga verk publicerade under tiden 1958-
2002. Litteraturen bestod av både monografier och artiklar i ämnet kunskap, speciellt 
rörande tyst kunskap. Denna litteraturöversikt resulterade i 149 olika ETK. I vissa fall 
har dock samma epitet använts för att beskriva olika fenomen av olika forskare, medan 
det å andra sidan också finns olika epitet som beskriver samma fenomen. 
När jag översatte de samlade engelska ETK till svenska tillkom ytterligare 21 stycken 
begrepp till följd av multipla svenska betydelser av de engelska orden. 
De mest förekommande epiteten för tyst kunskap i den vetenskapliga litteraturen var: 
 
 Färdigheter (skills) 
 Intuition (intuition) 
 Sakkunskap (know-how) 
 Tro, Övertygelse (beliefs) 
 Insikt (insight) 
 Mentala modeller (mental models) 
 Bedömning, Omdöme (judgement) 
 Tumregel (rule-of-thumb) 

 
Färdighet används ofta som sådant men även med specifikationer såsom induktiva-, 
förhandlings-, fysiska-, koordinations-, lednings-, problemlösnings-, operativa-, 
människo-, sociala- eller kognitiva färdigheter. Detta epitet är det som mest använts utan 
någon vidare definition. En fördjupad version i form av förkroppsligade färdigheter 
(bodily eller embodied skills) förekommer även. Andra uttryck såsom förmåga (ability), 
hantverksskicklighet (crafts) och praktisk kunskap (practical knowledge) är nära 
relaterade till detta epitet och används även ofta med samma innebörd. Svårigheten med 
detta epitet är att det även ofta används som en övergripande benämning liknande 
                                                           
17 se sid 33 
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kompetens och därför inte alltid bara beskriver det tysta kunnandet. I detta arbete 
refereras dock endast till den ”tysta” betydelsen av konceptet. 
 
Intuition har uttrycks som direkt kunnande, lärande utan medvetet resonemang eller att 
göra val utan formell analys. (Behling & Enckel 1991 i Brockmann & Anthony 1998) 
Relaterade uttryck är icke-analytiskt beteende, automatisk kunskap och blixtar av 
inspiration eller insikt. 
 
Kunnande, sakkunskap (know-how) är ofta uttryckt som förmågan att använda teorin i 
praktiken (know-that). Detta kunnande anses vara en produkt av erfarenhet (Brown & 
Duguid 1998). Kunnande används oftast som sådant men även specificerat som praktiskt 
kunnande eller kollektivt kunnande. 
 
Tro, övertygelser används som en uppsättning olika typer av förståelse som reflekterar 
vårt perspektiv på världen. Det förekommer även kollektiva former av dessa övertygelser 
i t.ex. allmän övertygelse (common beliefs). Tro och Övertygelser är även uttryckta som 
åsikter (opinions) (Giunipero, Dawley & Anthony 1999) och även som attityder 
(attitudes) (Leonard & Sensiper 1998; Brown & Duguid 1998) och övertygande 
(persuasion) 
 
Insikt (insight) används som förståelse, som ofta är plötslig i form av ”glimtar” av 
kunskap (egen eller andras). 
 
Mentala modeller är kognitiva strukturer formade av abstrakta erfarenheter. Dessa 
reflekterar vårt perspektiv på världen omkring oss. (Giunipero et al. 1999; Spicer 1998) 
Andra epitet såsom kognitiva scheman, mentala kartor, organisatoriskt minne, delad kod 
eller mening,och organisatoriskt eller kollektivt sinne används även de i samma 
betydelse. 
 
Bedömning används ofta i relation till ledarskap och beslutsfattande men även med 
tillägg som artistisk. I liknande fall har även uppskattning (estimation) använts. 
 
Tumregel hör till de mest använda av de mera metaforiska epiteten andra metaforiska 
epitet är olika  känningar i maggropen (gut-feeling, gut-instinct). 
 
Dessa är de mest förekommande ETK men en stor variation andra former som antingen 
är relaterade till dessa eller mer fokuserade används också18. I grupperingarna av alla 
epitet som följer är en del närliggande epitet sammanslagna i kluster som exempel 
mentala modeller som inkluderar kognitiva scheman, mentala kartor och scheman. 
 
Antalet använda begrepp översteg min förväntan och ledde till vidare problem. Med så 
många olika koncept insåg jag snart att jag behöver någon form av systematisering för att 
kunna hantera dem, så att de inte bara genererar mera information utan även underlättar 
enanalys av informationen. 
 

                                                           
18 Se förklaringar till alla ETK i bilaga 7 
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Nästa steg blev därför att gruppera epiteten för tyst kunskap. Som redan tidigare nämnts 
kunde man i ett tidigt skede se att de olika författarna ofta använde samma epitet för att 
beskriva olika former av tyst kunnande. 
Agor (1993) refererar till intuition som något både personligt och organisatoriskt: 
 

Management and educational researchers have long noted that intuition is a critical brain skill that 
can be used to enhance productive decision making—both on personal and organizational levels 

 
R .Bennett (1998) å sin sida framhåller intuition som strikt personligt  
 

Intuition can be considered one’s ability to access their private and shared collection of 
knowledge or ”model” of the world  
 

Det förekom även epitet där de olika författarna använde sig av många olika epitet utan 
att för den skull tala om olika saker, de använde dem snarare som synonymer. 
 

When decision makers utilize tacit knowledge, they experience an automatic, subconcious process 
that draws upon experimentally estblished cognitive stuctures. These cognitive structures are 
schemata (mental maps) or knowledge formed from abstractions of experience that simplify , but may 
bias, the decision making. (Hitt and Tyler 1991 i Guinipero et al. 1999) 
 
At the same time, learning tends to be explained as the modification of collective mental structures 
(cognitive schemes, mental models, and the like). (Gherardi & Nicolini 2000) 
 

Dessa faktorer påverkade grupperingen i den form att samma epitet kan ha placerats i 
olika familjer. För att underlätta arbetet med de insamlade epiteten grupperas de i två 
olika taxonomier som presenteras närmare i följande stycken. 
 
Taxonomier för ETK – ett lexikon för tyst kunnande 
Liksom det tysta kunnandet har klassificerats i tekniska och kognitiva dimensioner för att 
underlätta användningen av dem (Nonaka & Takeuchi 1995; Gore & Gore 1999) kan 
även en gruppering av ETK belysa och systematisera vårt bruk av epitet för tyst kunskap. 
Inom den akademiska världen och inom forskningen i tyst kunnande kan en 
systematisering av redan existerande ETK underlätta och förbättra forskningsprocessen. 
Då interaktionen mellan forskare och informant underlättas genom t.ex. diskussion om 
innehållet i de begrepp som används motverkas missförstånd och forskaren blir 
medveten om informantens förståelse av begreppen. Många av dessa epitet används mer 
eller mindre medvetet i forskares diskussioner och i intervjuer med informanter. En 
gemensam mening gällande koncepten hjälper informanterna att gestalta abstraktionen 
(tystheten) i sitt kunnande liksom den hjälper forskaren att förstå den givna 
informationen. 
 
Epiteten för tyst kunskap kan grupperas i familjer enligt: 

 Graden av abstraktion i abstrakt och konkret och enligt aktörer involverade i 
individuell, team och kollektiv 
 Aktiviteter som berörs i mental, sensorisk, social och praktisk. 
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Gruppering enligt abstraktion och aktörer – karta I 
Ett av de mest distinkta särdragen i ETK är olikheter i abstraktion. Man kan dock 
uppfatta en stor variation i abstraktion i epiteten för tyst kunskap. Ett annat distinkt 
särdrag baserar sig på de aktörer som fenomenet berör. Även om tyst kunnande uppfattas 
i högsta grad individuellt och personligt visar många av dessa epitet på mera kollektiva 
former av tyst kunnande. 
 
Grad av abstraktion 
Fastän ett av de huvudsakliga karaktärsdragen hos det tysta kunnandet är att det är 
abstrakt och undermedvetet är det möjligt att särskilja mellan olika grad av abstraktion i 
de begrepp som uttrycker det tysta kunnandet (jfr Leonard & Sensipers spektrum av 
kunskap). Flera av begreppen kan faktiskt anses abstrakta i den mening att de inte kan 
ses, höras eller kännas av andra än den individ som innehar kunnandet (ibland inte ens 
av dem, ”vi vet mer än vi kan berätta” Polanyi (1966:4)). Intuition är ett av de mest 
använda epiteten i denna familj. Intuition liksom föraning, ”känsla i maggropen”, 
”känslan av” och tro är inte möjliga för andra än individen i ifrågavarande situation att 
uppfatta. Detta gäller inte endast att uppfatta verbala uttryck, vi kan inte ens uppfatta 
dessa med våra övriga sinnen. Därför kan dessa anses som extremt abstrakta. 
Andra epitet kan i sig vara av abstrakt natur men leder till mera påtagligt resultat, 
exempel är insikt, talang, bedömning, tumregler och praktisk intelligens. Man kan inte 
uppfatta en persons talang i sig men den blir verklig när den kommer till uttryck i en 
aktivitet. Fastän kunnandet i sig är abstrakt blir det mer ”synligt” genom den handling 
som sker. Ett mycket omfattande epitet i denna familj är färdigheter i olika former 
såsom förhandlings-, operativa, lednings-, fysiska, sociala och kommunikations 
färdigheter. En del epitet som i sig kan vara abstrakta kan även finnas i mera uttryckt 
eller påtaglig form. Kultur och sakkunskap finns i både abstrakt och reell form och 
dessa kan ofta lätt uppfattas av utomstående (ibland till och med endast av en 
utomstående). Trots att det finns svårigheter med att artikulera tyst kunnande kan både 
involverade och utomstående ändå uppfatta flera av epiteten för tyst kunskap genom 
t.ex. deras höga visibilitet. Den talang en violinist har tar sig i högsta grad uttryck 
genom den musik han spelar. 
 
Aktörer inkluderade i processen 
En del av epiteten för tyst kunskap kan strikt inkludera endast en person. Samma form av 
intuition, artistiska vision, ”känsla i maggropen” eller föraning kan inte upplevas av fler än 
personen ifråga. Det är även omöjligt att identiskt överföra denna form av kunskap till en 
eller flera andra individer. Epitet som mentala modeller, attityder, sakkunskap, bedömning, 
färdigheter och improvisation inkluderar individer men kan även uppfattas i grupper, t.ex. i 
arbetsteam. Vi har alla våra egna mentala modeller och sakkunskap men även i grupper av 
människor kan vi uppfatta delade mentala modeller eller kollektiv sakkunskap. Dessa har 
ofta skapats av forna eller nuvarande medlemmar i gruppen och bygger på deras 
individuella tysta kunnande. Det finns även mer generella former bland ETK. Dessa 
representeras av bästa sätt (best-practise), sunt förnuft, tumregler och speciellt i epitetet 
kultur. Dessa epitet är socialt eller funktionellt uppbyggda och står för de kollektiva 
formerna av tyst kunnande. 
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Figur 8. Gruppering av författarnas 139 ETK enligt abstraktion och aktörer efter 

pilotstudie I 

• 33 mentala kartor 
• 35 mentala scheman 
• 41 organisatorisk mentalitet 
• 42 organisatoriskt sinne 
• 43 kollektivt sinne 
• 71 delade normer 
• 75 allmän övertygelse 
• 101 ”sunt förnuft” 
• 139 delad kod 

• 1 förmåga, 2 skicklighet,3 
duglighet 

• 7 handalag 
• 9 händighet 
• 10 händig 
• 20 fysiska färdigheter 
• 21 sociala färdigheter 
• 49 praktiskt kunnande 
• 50 praktisk kunskap 
• 52 kunskap i praktik 
• 54 vett,124 begripliggöra 
• 60 “gröna fingrar” 
• 84 artistisk bedömning 
• 95 “en mästares säkerhet” 
• 96 efterklokhet 
• 97 artistisk vision 
• 108 genré, 109 stil 
• 114 instinktiv reaktion 
• 128 smak 

• 4 kollektiv färdighet 
• 36 organisatoriskt minne 
• 37 delad betydelse 
• 38 delad mening 
• 47 kollektivt kunnande, 
• 48 kollektiv sakkunskap 
• 90 allmän erfarenhet 
• 103 kultur 
• 118 paradigm 
• 125 delade värderingar 
• 126 sociala institutioner 

• 55 exempel ur verkliga livet 
• 93 “bästa sätt” 

• 5 Färdigheter 
- 11 förkroppsligade 
- 13 kommunikativa 
- 14 koordinations 
- 16 lednings 
- 17 förhandlings 
- 18 operativa 
• 6 Hantverksskicklighet 
• 79 vink, 115 antydan 
• 80 synpunkt, 81 ståndpunkt 
• 87 uppskattning 
• 91 erfarenhetsmönster 
• 102 kreativitet 
• 111 improvisation 
• 116 icke erkänt förfarande 
• 120 rutiner 
• 129 teknik 
• 130 påhitt 
•  131 konstfärdighet 
•  136 tricks 

• 26 icke-analytiskt beteende 
• 32 automatiserad kunskap 
• 78 perspektiv 
• 82 omdöme, 83 bedömning 
• 85 förutsägelse 
• 86 förutse 
• 89 erfarenhet 
• 94 kunskapsbas 
• 99 orsakad mångtydighet 
•  100 orsakad oklarhet 
• 104 lagrad kunskap 
• 121 rutiniserad kunskap 
• 122 tumregel 
• 134 förståelse 
• 135 värderingar 

• 12 kognitiva färdigheter 
• 15 induktiva färdigheter 
• 19 människofärdigheter 
• 23 intuitiv kunskap 
• 24 insikt 
• 25 blixt av insikt 
• 44 kunnande 
• 45 sakkunskap 
•  46 expertis 
• 51 praktisk intelligens 
• 53 tänka praktiskt 
• 56 ”ett i kropp och sinne” 
• 58 förkroppsligad kunskap 
• 88 uppfattning 
• 92 personlig erfarenhet 
• 98 “att bry sig” 
• 113 inre kompetens 
• 119 personlig kompetens 
• 123”andra natur” 
• 127 talang 
• 133 oartikulerade preferenser 
• 138 människokännedom 

• 22 intuition 
• 27 blixt av inspiration 
• 28 aning 
• 29 ingivelse 
• 30 föraning 
• 31 impuls 
• 57 “veta i kroppen” 
• 59 “känns som....” 
• 61 “känna i fingerspetsarna” 
• 62 “sätta tummen på nåt” 
• 63 ”ser ut som....” 
• 64 “få känsla för” 
• 65 känsla 
• 66 ”känningar i maggropen 
• 67 maginstinkt 
• 68 magreaktion 
• 73 tro, 74 övertygelse 
• 105 emotionellt kunnande 
• 106 insiktsfull 
• 107 medvetenhet 
• 132 tankar 
• 137 “låter som...” 

• 34 mentala modeller 
• 39 scheman 
• 40 kognitiva scheman 
• 69 normer 
• 70 omedvetna normer 
• 72 attityd 
• 77 åsikt 
• 110 “en grupps känsla” 
• 112 ”oförklarliga mentala 

processer” 
• 117 icke logisk process 
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Gruppering enligt berörd aktivitet – karta II 
Ett annat sätt att gruppera ETK är att utgå från de aktiviteter som påverkas av det tysta 
kunnandet. Tidigare forskning har gjorts inom den tekniska/kognitiva dimensionen och 
den intellektuella/praktiska dimensionen av tyst kunnande. (Gore & Gore 1999; Polanyi 
1966; Ryle 1950) Enligt litteraturgenomgången täcker dessa dimensioner inte alla 
former av aktiviteter som berörs av ETK. En analys av litteraturgenomgångens ETK 
visar att dessa aktiviteter bör utökas med fler epitet. De dimensioner som jag baserar på 
begreppen hämtade ur litteraturen är mentala, sensoriska, sociala och praktiska 
aktiviteter. 
 
Vissa av epiteten är relaterade till mentalitet och påverkar handlingar som mentala 
processer exempelvis problemlösning. Man använder intuition, insikter, och bedömning 
när man upptäcker, analyserar och löser problem. Kognition kan klassificeras som en 
mental process och våra mentala modeller påverkar våra kognitiva färdigheter. 
 
Många av de använda epiteten inkluderar olika emotionella faktorer. Man använder ofta 
epitet relaterade till känslor, både fysiska och psykiska. Informanterna använder sig inte 
bara av ”känsla av” utan även av uttryck som ”känsla i maggropen” eller att man 
”känner på sig”. Även andra former som hänvisar till sensoriska faktorer förekommer. 
Sådana är artistisk vision och smak som båda i litteraturen har ansetts beskriva tyst 
kunnande. 
 
Det tysta kunnandet påverkas av och påverkar de sociala processerna. Många av de 
normer som reglerar våra relationer till och interaktion med andra människor är tyst 
kunnande. Kultur kan anses vara den mest omfattande formen av socialt tyst kunnande. 
Oberoende av kulturens utsträckning (organisatorisk eller nationell) är dess grund i tyst 
kunnande om hur man beter sig, rådande värderingar och språkbruk med mera. 
 
Den kanske mest omfattade uppfattningen om tyst kunnande är den praktiska. Även de 
olika epiteten visar en stor variation av tyst kunnande i praktiskt arbete. De mest 
använda är olika former av sakkunskap och färdigheter men även epitet som erfarenhet, 
bästa sätt, tumregler och praktisk intelligens används. 
 
I vissa av epiteten resulterar begreppets betydelse i olika kategorisering av samma 
epitet. Konceptet förmåga kan alltså kategoriseras som både mentalt och praktisk 
beroende av den mening konceptet har i en viss situation. En förmåga som begåvning 
klassas alltså som ett mentalt epitet medan en förmåga som skicklighet klassas som ett 
praktiskt epitet. Samma förfarande har även gjorts i fråga om talang. 
En viktig funktion i det tysta kunnandet är en holistisk förmåga att till exempel kunna se 
helheten i ett problem. Samma fenomen kan man även uppfatta i ETK. Vissa av epiteten 
innehåller ett så holistiskt drag att det är svårt eller rent av omöjligt att särskilja dem i 
någon skild familj. Till sin karaktär omspänner dessa hela spektrumet. Exempel på 
dylika är inre eller personlig kompetens som inkluderar alla fyra familjer. 
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Figur 9. Gruppering av författarnas 139 ETK enligt berörd aktivitet efter pilotstudie I 

 

89 erfarenhet,  90 allmän erfarenhet,  91 erfarenhets mönster,  92 personlig erfarenhet, 113 inre kompetens, 127 talang, 
117 icke logiska processer, 118 paradigm, 119 personlig kompetens, 132 tankar, 133 oartikulerad preferenser,  
134 förståelse 

Mentala 
 1 förmåga 
  2 skicklighet 
  3 duglighet 
 12 kognitiva färdigheter 
 14 koordinations färdigheter 
 15 induktiva färdigheter 
 16 ledningsfärdigheter 
 22 intuition 
 23 intuitiv kunskap 
 24insikt 
 25 blixt av insikt 
 26 icke-analytiskt beteende 
 27 blixtar av inspiration 
 28 aning 
  29 ingivelse 
  30 föraning 
  31 impuls 
 33 mentala kartor 
 34 mentala modeller 
 35 mentala schemata 
 36 organisatorisk minne 
 39 scheman 
 40 kognitiva scheman 
 41 organisatorisk mentalitet 
 42 organisatoriskt sinne 
 43 kollektivt sinne 
 54 vett, 124 begripliggöra 
 73 tro, 74 övertygelse 
 75 allmän övertygelse 
 76 delad övertygelse 
 77 åsokt 
 78 perspektiv 
 80 synpunkt, 81 ståndpunkt 
 82 omdöme, 83 bedömning 
 85 förutsägelse 
 86 förutse 
 87 uppskattning 
 88 uppfattning 
 94 kunskapsba 
 96 efterklokhets 
 99 orsakad mångtydighet 
  100 orsakad oklarhet 
 102 kreativtet 
 104 lagrad kunskap 
 112 oförklarliga mentala processer 

Sensoriska 
 19 människofärdigheter 
 56 “ett i kropp och sinne” 
 57 “veta ikroppen” 
 58 förkroppsligad kunskap 
 59 “känns som...” 
 61 “känna i fingerspetsarna” 
 62 “sätta tummen på nåt” 
 63 ”ser ut som...” 
 64 “få känsla för” 
 65 känsla 
 66 ”känningar i maggropen” 
 67 maginstinkt 
 68 magreaktion 
 72 attityd 
 84 artistisk bedömning 
 97 artistisk vision 
 98 “att bry sig” 
 105 emotionells kunnande 
  106 insiktsfullhet 
  107 medvetenhet 
 114 instinktiv reaktion 
 123 andra natur 
 128 smak 
 137 “låter som...” 

 

Sociala 
 13 kommunikations färdigheter 
 16 ledningsfärdigheter 
 17 förhandlingsfärdigheter 
 19 människofärdigheter 
 21 sociala färdigheter 
 37 dela betydelse 
 38 delad mening 
 69 normer 
 70 omedvetna normer 
 71 delade normer 
 101 sunt förnuft 
 103 kultur 
 110 “grupps känsla” 
 125 delade värderingar 
 126 sociala institutioner 
 135 värderingar 
 138 människokännedom 
 139 delad kod 

Praktiska 
 4 kollektiv färdighet 
 5 färdighet 
-11 förkroppsliga 
 6 hantverksskicklighet 
 7 handalag 
  9 händighet 
 10 händig 
 18 operativa färdigheter 
 20 fysiska färdigheter 
 32 automatiserad kunskap 
 44 kunnande 
  45 sakkunskap 
  46 expertis 
 47 kollektivt kunnande 
  48 kollektiv sakkunskap 
 49 praktisk kunskap 
 51 praktisk intelligens 
 52 kunskap i praktik 
 55 exempel ur livet 
 60 gröna fingrar 
 79 vink, 115 antydan 
 93 ”bästa sätt” 
 95 en mästares säkerhet” 
 108 genré, 109 stil 
 111 improvisation 
 116 icke erkänt förfarande 
 120 rutiner 
 121 rutiniserad kunskap 
 122 tumregel 
 129 teknik 
 130 påhitt 
  131 konstfärdigheter 
  136 tricks 
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3.3.1.2 Diskussion om ETK och kartorna I och II 
 
I detta skede av studien består mitt material av ett antal forskares olika definitioner på 
tyst kunskap, varav de flesta uttrycker det tysta kunnandet som: 

• abstrakt (svårt att uttrycka) 
• personligt 
• erfarenhetsbaserat 
• praktiskt 

Utöver dessa definitioner består mitt material av samma forskares kommunikation av vad 
jag uppfattar som deras tysta kunnande om tyst kunskap. Detta material består av 139 
stycken förklarande koncept som använts istället för uttrycket tyst kunskap och som jag 
därför benämner epitet för tyst kunskap. Vid analys av dessa epitet har olika familjer 
vuxit fram och dessa familjer har använts till taxonomier av begreppen. 
Familjerna har sitt ursprung i de kännetecken som den tysta kunskapen enligt 
definitionerna har, det vill säga enligt abstraktion, aktörer (abstrakt och personlig) samt 
aktivitet (erfarenhetsbaserad och praktisk). 
Dessa två grupperingar anser jag slår hål på myten om det tysta kunnandet som abstrakt, 
omöjligt att uttrycka och individuellt. Visst finns det sådana former av tyst kunnande, 
men de uttryck som används för att förklara tyst kunnande visar en dominans av epitet 
som visserligen är svåra att artikulera, men som uttrycks i andra former t.ex. genom det 
resultat de leder till eller någon form av visualisering. Likadant dominerar epiteten som 
uttrycker former av tyst kunnande som kan gälla både på individuell och kollektiv nivå 
t.ex. i grupper. 
Uppfattningen om det tysta kunnandet som främst praktiskt i relation till mentalt motsägs 
även den av gruppering av ETK. Denna visar nämligen att en stor del av det tysta 
kunnandet ligger i de kognitiva, mentala processerna snarare än i de mera fysiskt 
praktiska. 
Utöver dessa, ibland till och med motsägande, iakttagelser ger denna studie orsak till att 
föreslå en bredare syn på vad tyst kunnande är både vad gäller abstraktion och aktörer 
samt aktivitet. 
I det fortsatta arbetet med att utveckla en metod för att undersöka tyst kunnande kommer 
jag att utgå från det tysta kunnandet som ett spektrum. Spektrumet går från det verkligt 
abstrakta som varken kan artikuleras eller uttryckas på annat sätt, till det konkreta som 
även om det inte alltid kan artikuleras åtminstone kan uttryckas till exempel visuellt. 
Likaså kommer aktivitet att behandlas enligt fyra aktivitetsfamiljer, mental aktivitet, 
sensorisk aktivitet, social aktivitet och praktiskt aktivitet. En 5 familj omfattar alla de 4 
tidigare nämda och benämns därför, holistisk. Som grund för denna metod kommer jag 
att ha de taxonomier för ETK som förts fram i detta kapitel. 
 
 
3.3.2 Pilotstudie II - en förundersökning för att utveckla en metod 
 
Mycket av kritiken mot vetenskaplig forskning berör möjligheten att överföra ett skeende 
från en omgivning till en annan (vetenskaplig, teoretisk till verklig, pragmatisk) utan att 
informationen samtidigt förändras och alltså inte mera kan anses vara giltig. 
För att undvika denna fälla beslöt jag mig för att utvärdera användningen av epitet även i 
den omgivning som jag studerar alltså arbetslivet. 
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Eftersom mitt intresse ligger i det tysta kunnandet var det av stor vikt att mina 
informanter innehade dylik kunskap (jag ville ju veta hur de uttrycker tyst kunnande inte 
om det finns eller inte). Inom forskningen i tyst kunskap är det allmänt vedertaget att 
förekomst av tyst kunnande korrelerar med expertis. (Reber 1993) Någon som är expert 
på sitt område kännetecknas alltså bl.a. av det tysta kunnande som han/hon innehar inom 
området. Experter är därför lämpliga som informationskälla för att samla in kunskap om 
ställföreträdande begrepp om tyst kunnande. Att välja att göra en förundersökning på 
experter bottnar alltså liksom i pilotstudie I i uppfattningen att experter innehar en hög 
grad av tyst kunnande. Forskare som Lawson och Lorenzi (1999) och Brockmann och 
Anthony (1998) anser t.o.m. att en hög grad av tyst kunnande är en faktor som avgör om 
man kan anses vara expert eller inte. 
Dock kvarstår problemet att avgöra vem som kan anses vara expert på sitt område. Vad 
och vem mäter alltså expertis? 
Att identifiera expertis är inte en lätt uppgift. Jag valde att utgå från vad som var 
ändamålsenligt för mitt syfte (att samla in epitet) och valde därför att använda mig av 
olika valkriterier för expertis. Jag har valt experter utgående ifrån en extern bedömning 
av informanterna. Kriterierna för att anses vara expert inom sitt område i denna 
undersökning bygger alltså på en utomstående bedömning av personen i fråga. 
Kriterierna har varit: 
 

 Ansedd expert enligt kunds (gäller t.ex. inom vården) eller studerandes (inom 
utbildning) utlåtande 
 Expert enligt underordnads bedömning (gäller för ledare) 
 Expert enligt överordnads utlåtande (gäller professionella anställda) 
 Expert enligt en offentlig bedömning (t.ex. en utmärkelse, typ ”årets bästa 

lärare”) 
 
Genom att välja experter (med hög grad av tyst kunnande) inom olika branscher som 
informanter skulle den erhållna informationen omfatta en så stor del av de insamlade 
epiteten (och kanske även nya) som möjligt. 
Jag vände mig till förmän och arbetskamrater för en bedömning av den person i deras 
arbetsomgivning som anses utföra sina arbetsuppgifter med effektivitet, elegans, kvalitet 
eller resultat utöver en normal prestation. Jag utgick även ifrån yttre bevis på 
framgångsrika prestationer såsom utmärkelser och ”pris”. Med dessa experter gjordes 
sedan en djupintervju under temat – Vad gör en till expert i de uppgifter du utför? – 
alltså en diskussion kring personens uppgifter och resultatet av dem. Sammanlagt gjordes 
8 stycken intervjuer på detta tema. Experterna representerade olika professionella 
grupper för att jag skulle erhålla ett brett informationsmaterial. Det tysta kunnandet 
representerat bland dessa kom därför utgöra såväl kognitivt, praktiskt, socialt som 
sensoriskt kunnande. 
Från dessa intervjuer samlades begrepp som kunde anses beskriva det tysta kunnandet. 
Dessa praktiska epitet skulle komplettera de epitet som tidigare samlats in från den 
vetenskapliga litteraturen. Epiteten behövdes också för en kontroll av språkskillnaderna 
eftersom de flesta vetenskapligt använda epiteten var tagna ur engelskspråkiga texter 
medan mitt arbete sker på svenska. Jag ville alltså ta reda på vilka epitet som var samma, 
om det fanns motsvarande i annan språkdräkt och om det fanns andra utöver de som hade 
funnits i de engelskspråkiga texterna. En viss kulturpåverkan kunde också finnas. 
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Som hjälpmedel för intervjuerna tillverkades begreppskort. Dessa gjordes av små kort 
innehållande ett ETK begrepp per kort. Alla kort var enbart på svenska. Intervjuerna 
genomfördes med ETK korten som fokuserade på innehållet i begreppen och det 
upplevda värdet av det tysta kunnandet. Detta för att utvärdera både kvalitativa och 
kvantitativa former av insamlad information. 
 
 
3.3.2.1 Förundersökningens genomförande 
 
Den förundersökning som genomfördes kom att bestå av 8 stycken intervjuer med lärare, 
företagsföreläsare, företagsledare, finansanalytiker och anställda inom vården. 
Intervjuerna var mellan 60 och 120 minuter långa och de genomfördes med hjälp av de 
för tillfället specialgjorda epitetkorten, ett kort per epitet. Informanten gavs alla 139 
korten och ombads plocka ut de kort som de ansåg beröra deras arbete i någon form. 
Efter valet av kort diskuterades två frågor kring vart och ett av korten. Den första frågan 
gällde: ”Vilken mening (innehåll) har detta kort i ditt arbete?” Den andra frågan var: 
”Hur viktigt är detta för slutresultatet av ditt arbete?”. Genom den första frågan väcktes 
en diskussion om vilket innehåll informanten satte i det ifrågavarande epitetet samt även 
om situationer där det tysta kunnandet aktualiseras. Kommentarerna inkluderade t.ex.: 
 

Sociala färdigheter: Det är ju lite att du passar in i organisationen att du blir accepterad och att man 
kommer överens med arbetskamraterna och så tror jag nog att om man har roligt tillsammans hela tiden 
så nog gör man ett bättre jobb. Kanske det inte behöver vara att man är den som pratar mest eller 
skrattar högst men att du iallafall inte tycker att det är jobbigt att höra på de andra. (informant 2/II) 

 
Under diskussionens lopp kom det även upp åsikter om synonymer bland epiteten för 
tyst kunskap, t.ex.: 
 

Att bry sig: Att bry sig är ju samma sak som vett. Att man har samvete, annars kan man ju vända 
omkull på allting (Informant 1/II) 

 
Den andra frågan, hur viktigt är ... för slutresultatet av ditt arbete?, resulterade i en 
bedömning av det tysta kunnandets betydelse (i form av värde) för arbetsuppgiftens 
resultat. Informanterna bedömde betydelsen på en intervallskala 1-5, där värdet fem 
motsvara den högsta värderingen. Genom att välja en intervallskala är möjligheterna att 
använda t.ex. deskriptiva statistiska analyser större än om det används ordinalskala. 
Eftersom undersökningen är ett led i att utveckla en metod så var det viktigt att behålla 
den möjligheten. Eftersom referenterna genom att sålla bort de kort som inte hade 
betydelse för deras arbete kunde man inte använda en skala med ytterligheter av typ – 
inget värde – avgörande värde. Ofta väljer man att inte använda en skala med jämt antal 
svarsalternativ. Man gör detta för att undvika ”slentrianmässiga” svar och för att tvinga 
respondenten att ta ställning. I detta fall fanns inte ett sådant behov och en femgradig 
skala gav den variation som referenten behövde. Denna form av värdering är subjektiv 
och i hög grad relaterad till den som utför arbetsuppgiften. Eftersom så stor del av det 
tysta kunnandet finns i oartikulerad form, är uppgiftens aktör den enda som har 
möjligheten att utvärdera detta. Kritik har riktats mot subjektivitet i mätinstrument och 
de som gjort det kritiserar säkert även en dylik mätning”. Jag anser dock att värdet av att 
försöka utveckla ett objektivt och generellt instrument för att mäta värdet i tyst kunnande 
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inte är lämpligt, eftersom en stor del av den information man söker skulle förbises i en 
dylik mätning.  
 
 
3.3.2.2 Följderna av Pilotstudie II 
 
Vid en jämförelse av den information som samlats in med hjälp av epitetkorten 
(pilotstudie II) och den som härstammar från de inledande djupintervjuerna (pilotstudie 
I) visar undersökningen med epitetkorten en markant ökning i mängden information. 
Epiteten har hjälpt informanterna att behandla ett större spektrum av olika former av tyst 
kunnande. Epiteten har även fungerat som utlösande faktorer för att informanten i 
diskussionerna skall kunna relatera det tysta kunnandet till situationer i sina 
arbetsuppgifter och att ge exempel på dessa. Detta har resulterat i en ökning av 
information både kvantitativt och kvalitativt. 
Ett annat positivt resultat av förundersökningen i jämförelse med de inledande 
intervjuerna är att fokuseringen på ämnet tyst kunskap har ökat med hjälp av epiteten. 
Med ett epitetkort i taget som diskussionsfokus har informanterna haft lättare att hålla sig 
till ämnet och att inte glida iväg till ämnen som är lättare att uttrycka som t.ex. 
utbildning. 
 
Pilot studie II visar att antalet epitet för tyst kunnande som användes i undersökningen är 
för stort. En undersökning med 139 kort frestar på både informanten och intervjuaren 
både gällande tid och gällande koncentration. Det ändamålsenliga med detta höga antal 
kort kunde dessutom ifrågasättas eftersom det visade sig att det fanns epitet som ingen av 
informanterna valde samt att många av epiteten av informanterna upplevdes som 
synonyma eller i alla fall tillhöra samma kluster. En följd av detta blir en reducering av 
ETK från 139 till 99 stycken ETK. De ETK som har tagits bort har antingen inte valts av 
någon eller så har de ansetts motsvara andra ETK som i den slutliga uppsättningen 
representerar kluster av synonymer. 
Resultaten av förundersökningen tyder på att det råder skillnader i innehållet i koncepten 
mellan olika yrken men även inom samma yrke och inom samma organisation. 
Värderingen av det tysta kunnandet i förundersökningen antyder även den att värdet 
faktiskt har underskattats eftersom många av informanterna själva har överraskats av en 
så hög värdering. Kommentarer som ”Inte kan jag ju sätt fem på allting.” (Informant 
5/II) och ”Det blir så mycket 5:or” (Informant 4/II) var vanliga. 
En utökning av skalan som i förundersökning varit 1-5 till att innehålla även en verbal 
skala var nödvändig för att få en mer enhetlig värdering. En kvantitativ värdering visar 
mera på en rangordning och olika personer har olika uppfattning om vad en siffra står för 
(det är jätteviktigt det är en 4 eller det är viktigt det är en 5) medan en verbal skala i 
högre grad visar innehållet i värderingen (den är av avgörande betydelse (5) för hur jag 
lyckas). 
 
 
3.3.3 En metod för att studera tyst kunnande – ETK kort intervjuer 
 
Med erfarenheter från pilotustudierna I och II i bakfickan utvecklade jag den metod för 
insamling av empiri om tyst kunnande som skulle ligga till grund för en kartläggning av 
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tyst kunnande i utvärderingsundersökningen. Det slutgiltiga instrumentet för intervjuerna 
bestod av 99 st. epitetkort för tyst kunskap19. För att ytterligare precisera vilket ETK det 
gällde togs även den engelska ursprungsöversättningen med på korten. Exempel på hur 
korten såg ut finns i figur 7. Som hjälpmedel för värdering av det tysta kunnandet 
används en 5 gradig skala enligt: 1= liten betydelse - 5=avgörande betydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. ETK korten för Sunt förnuft, Intuition och Skicklighet 
 
Det slutgiltiga instrumentet för analyserna har omformats för att motsvara reduceringen 
av epitetkort så att de ursprungliga epiteten för tyst kunnande i vissa fall ingår i kluster 
eller har kasserats helt ur instrumentet eftersom de inte har använts i förundersökningen. 
De slutgiltiga taxonomierna som har använts i analyserna finns i figurerna 11 och 12. 

                                                           
19 Se bilaga 8 

 
 

70. SUNT FÖRNUFT 
 Common Sense 

 
 

19. INTUITION 
 Intuition 

 
 

2. SKICKLIGHET 
 Ability 
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Kollektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team / 
Individ 
 
 
 
 
 
 
 
Individ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Abstrakt      Konkret  
Figur 11. Gruppering av författarnas 99 ETK enligt abstraktion och aktörer efter pilot II 

30 mentala kartor 
35  organisatoriskt sinne 
50 delade normer 
53 övertygelse (allmän) 
70 sunt förnuft 
99 delad kod 
 
 
 
 
31 mentala modeller 
34 scheman 
49 normer 
51 attityd 
54 åsikt 
77 en grupps känsla 
79 oförklarliga mentala processer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 intuition 
24 blixt av inspiration 
25 aning 
26 ingivelse 
27 föraning 
28 impuls 
44 “veta i kroppen” 
45 “känns som....” 
46 ”ser ut som....” 
47 känsla 
48 känna i maggropen 
52 tro 
53 övertygelse 
73 emotionellt kunnande 
74 insiktsfullhet 
75 medvetenhet 
93 tankar 
97 “låter som...” 

4 kollektiv färdighet 
32 organisatoriskt minne 
33 delad mening 
39 kollektiv sakkunskap 
62 allmän erfarenhet 
72 kultur 
87 delade värderingar 
sociala institutioner 
 
 
23 icke-analytiskt beteende 
29 automatiserad kunskap 
55 perspektiv 
56 omdöme 
57 bedömning 
58 att förutse 
61 erfarenhet 
65 kunskapsbas 
84 rutiniserad kunskap 
85 tumregel 
94 förståelse 
95 värderingar 

 
 
 
 
 
 
 
8 förkroppsligade färdigheter 
9 kognitiva färdigheter 
12 induktiva färdigheter 
16 människofärdigheter 
20 intuitiv kunskap 
21 insikt 
22 blixt av insikt 
36 kunnande 
37 sakkunskap 
38 expertis 
40 praktisk intelligens 
43 ett i kropp och sinne 
60 uppfattning 
61 erfarenhet 
69 att bry sig 
80 inre kompetens 
82 personlig kompetens 
89 talang 
98 människokännedom 

42 exempel ur livet 
64 “bästa sätt” 
 
 
 
 
 
 
 
5 Färdigheter 
8 förkroppsligade 
10 kommunikativa 
11 koordinations 
13 lednings 
14 förhandlings 
15 operativa 
6  handalag 
54 åsikt 
59 uppskattning 
63 erfarenhetsmönster 
71 kreativitet 
78 improvisation 
83 rutiner 
91  teknik 
92  påhitt 
96  tricks 
 
1 förmåga 
2 skicklighet 
3 duglighet 
6 handalag 
7 händig 
17 fysiska färdigheter 
18 sociala färdigheter 
40 praktisk intelligens 
41 vett 
86 att göra begripligt 
66 en mästares 
säkerhet 
67 efterklokhet 
68 artistisk vision 
76 stil 
81 instinktiv reaktion 
90 smak 
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13 ledningsfärdighet 
14 förhandlingsfärdighet 
16 människofärdighet 
18 sociala färdighet 
33 delad mening 
49 normer 
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8 förkroppslig färdighet 
6 handalag 
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15 operativa färdighet 
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78 improvisation 
83 rutiner 
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92 påhitt 
96 tricks 

Mentala  Sensoriska  Sociala   Praktiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Gruppering av författarnas 99 ETK enligt berörd aktivitet efter pilotstudie II 
 
 
3.3.4 Utvärderingsundersökning – kartläggning av tyst kunnande med ETK kort 
 
Undersökningen presenteras i sin helhet i kapitel 4. Empiriinsamlingen för 
utvärderingsundersökningen genomfördes under februari –april 2002. Informanterna var 
22 stycken till antalet och alla arbetade inom samma organisation. Organisationen verkar 
inom den finansiella sektorn och huvuduppgifterna är handel med optioner och 
utveckling av informationsteknologiska instrument för handel på börsen. Informanterna 
arbetar på fyra olika avdelningar inom organisationen; Market-making, 
Informationsteknologi, Försäljning och Administration. 
 
Informanterna valdes ut så att ca hälften från varje avdelning skulle ingå dock så att alla 
med ledningsansvar skulle finnas med. Att alla inom ledningsgruppen fanns med berodde 
på att pilotundersökning II gav indikationer på stora skillnader i formerna av tyst 

61 erfarenhet, 62 allmän erfarenhet, 63 erfarenhets mönster, 89 talang, 82 personlig 
kompetens 
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kunnande mellan personer i ledningspositioner och övriga. Detta ville jag i denna 
undersökning studera närmare i undersökningen. I övrigt valdes personerna slumpvis 
dock så att deras kunskaper i svenska motsvarade modersmålsnivår (vilket dock inte 
lyckades fullt ut vilket ledde till att två intervjuer gjordes på finska i samförstånd mellan 
forskaren och informanten). 
 
Intervjuerna som blev mellan 60-120 minuter långa, bandades och renskrevs därefter 
ordagrant, dock utan pauser, skratt, tvekan. Under intervjun fyllde dessutom jag i de 
valda epiteten samt deras ”värderingar” i ett formulär. Så som i den andra pilotstudien 
fick informanterna alla kort och uppmanades att välja alla kort som berör deras sätt att 
utföra sina arbetsuppgifter. För de valda korten användes frågan: ”Vilken mening har 
.......för dig i ditt arbete?” som underlag för diskussion för varje epitetkort. Min roll som 
forskare vid intervjutillfället var den passiva lyssnarens men vid behov deltog jag med 
följdfrågor. För varje kort gjorde informanten även en subjektiv bedömning enligt skalan 
1 (liten betydelse)- 5 (avgörande betydelse). Denna bedömning grundade sig på frågan: 
”Hur viktigt är ..........för slutresultatet av ditt arbete?”. 
Alla informanter informerades om att de kunde fråga om ord de inte förstod och att jag 
då skulle ge den förklaring som hade funnits i litteraturen men att jag var intresserad av 
deras egen förklaring av epitetet. Begreppen kognitiv och induktiv var de som var mest 
okända för informanterna och därför oftast krävde förklaring. Informanterna 
informerades även om att mätskalan endast gällde positiva värden (d.v.s. att det finns en 
påverkan) eftersom de epitet som inte hade något värde alls redan hade sållats bort när 
de hade valt sina kort. Dock kunde påverkan av användningen av ett visst epitet vara 
både positiv eller negativ för slutresultatet. 
Intervjuerna innehåller mycket information om tyst kunnande i form av 
begreppsförklaringar men också som exempel ur informanternas arbete. Diskussionerna 
under intervjun kan karaktäriseras som mycket fokuserade. Fortfarande ansåg en del att 
det kändes svårt att uttrycka sig om vissa saker men överlag var metoden med kort med 
ETK en fungerande metod för att få fram fokuserad information om tyst kunnande.  
 
 
3.3.4.1 Analys av empirin i utvärderingsundersökningen 
 
Eftersom det insamlade materialet består av en muntlig intervju samt ett formulär med 
kvantitativ data för varje informant kommer analysen att bestå av en kvantitativ del och 
en kvalitativ del. 
Efter intervjun överfördes informationen från epitetformuläret till en databas som skulle 
behandlas med programmet SPSS. Intervjuerna skrevs ut. Informationen från formuläret 
analyserades kvantitativt, främst gjordes deskriptiva analyser men även korstabulering. 
Inga andra statistiska analyser gjordes eftersom samplet var så litet att ingen generell 
signifikans skulle ha uppnåtts i analyserna. Eftersom syftet med undersökningen i 
huvudsak var att utvärdera tillämpningen av kartläggningsinstrumentet och inte att göra 
vetenskapligt hållbara generaliseringar så anser jag att jag har uppnått syftet även utan 
vidare statistiska analyser. 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant varefter utskrifterna behandlades så att allt material om 
varje epitet i en intervju samlades under en gemensam rubrik. Allt som hade sagts om 
intuition under intervjun (också det som hade talats om intuition då man hade behandlat 
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t.ex. epitetet inre kompetens) samlades under rubriken ”19. Intuition”. Detta följdes av 
en systematisering av de behandlade epiteten enligt de två taxonomierna med en 
indelning i aktörer, abstraktion och aktivitet. Indelningen gjordes dock inte enligt de 
ursprungliga systematiseringarna i figurerna 8 och 9 (enligt litteraturen) utan baserad på 
det innehåll varje informant för sig satte i epiteten. Varje informant kommer att ha två 
”kartor” över sitt tysta kunnande20. 
 
 
3.4 ETK som metod för kartläggning av tyst kunnande 
 
En vanlig fråga som varje forskare inom ämnet tyst kunskap får är frågan om den tysta 
kunskapens mätbarhet. Det anses fortfarande att den tysta kunskapen är om inte omöjlig 
så i alla fall svår att mäta och kvantifiera. Om man istället för att använda sig av en 
mätning gör en kartläggning för att bli varse om det existerande tysta kunnandet fås ett 
mycket enklare och mer signifikant instrument. 
Dessa epitet för tyst kunskap finns för att belysa och förklara den svårfattliga 
abstraktionen i tyst kunskap. Som sådana erbjuder epiteten för tyst kunskap ett medel, 
både för individer och organisationer, att konceptualisera det tysta kunnandet i deras 
arbete eller organisation. Denna konceptualisering kan fungera som verktyg för en 
kartläggning av tyst kunnande. Taxonomierna för epiteten för tyst kunskap underlättar 
analysen av kartläggningen oberoende av om den görs för en ”värdering” av tyst 
kunnande eller som ett medel för kunskapsledning. En sådan kartläggning erbjuder ett 
organisationsspecifikt instrument i två faser. 
Den första fasen består av en att kartläggning av det existerande tysta kunnandet. 
Eftersom tyst kunnande karaktäriseras som individcentrerat och till viss grad omedvetet 
är intervjuer med organisationsmedlemmar att föredra framom enkäter i denna fas. 
Då det organisationsspecifika tysta kunnandet är kartlagt kan nästa fas bestå av en 
värdering av hur viktig den tysta kunskapen är för resultatet av arbetsuppgifterna. Denna 
form av värdering är subjektiv och i hög grad relaterad till den som utför arbetsuppgiften. 
Eftersom så stor del av det tysta kunnandet finns i oartikulerad form är personen som 
utför uppgiften den enda möjliga värderaren. 
 
 
3.4.1 Att analysera med taxonomier för ETK 
 
Vid analysen av det tysta kunnandet genom de två olika taxonomierna för epitet av tyst 
kunskap har de berättelser som informanterna har berättat under intervjuerna använts. 
Berättelserna grundar sig på frågan ”vilken mening har detta epitet för tyst kunskap i ditt 
arbete?”. Svaren har i allmänhet innehållit en konceptuell redogörelse kombinerad med 
en berättelse för att exemplifiera. 
Materialet behandlades individuellt för varje informant så att all information gällande ett 
och samma epitet samlades under samma rubrik. I intervjuerna kom nämligen epiteten 
ofta upp i samband med andra epitet: 
 

                                                           
20 Exempel på kartor finns i bilaga 9 
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Icke analytiskt beteende: Att analytiskt uppfattar jag som att man har sitt speciella schema som 
man går efter. För mig så handlar det väldigt mycket om det här magkänsla och den här 
intuitionen att ibland så måste man liksom avgå ganska långt från det här schemat. (informant 
6/III) 
 

Detta citat inordnades alltså under ETK icke analytiskt beteende, schema, magkänsla och 
intuition. 
Utgående från den informationen grupperades epiteten för tyst kunskap enligt de två 
tidigare nämnda taxonomierna, varefter en personlig karta (motsvarande de i figurerna 8 
och 9) uppgjordes för varje taxonomi. 
 
 
3.4.1.1 Taxonomi I - abstraktion och aktörer 
 
Abstraktion 
Vid analys av abstraktionen av de epitet som informanterna har valt har jag utgått från 
samma uppdelning i tre nivåer som forskarna har använt. 
 
Nivå I består av epitet som informanterna har beskrivit som någonting som endast de 
själva kan uppleva, som är ytterst svårt att beskriva eller sådant som de till exempel 
uttryckt som omöjligt att lära ut åt andra. Ex: 
 

Känsla: För mig är det här mera abstrakt än det här (att känna i maggropen).......... jag har en känsla 
för det jag gör. (informant 17/III) 

 
Känns som....: ibland har man känsla av vissa saker och det är ju intuition och det är svårt att förklara 
men det är bra att ha och att bra att lära sig att lyssna på sin intuition för många gånger så berättar den 
mycket för en. (informant 21/III) 
 

Nivå II består av epitet som i och för sig är av abstrakt natur men som också kan finnas i 
mer konkret form och ta sig uttryck i de val man gör. Ex. 
 

Skicklighet: Det är ju lite samma sak som förmåga, att det är viktigt men det är lite mera så där att 
förmåga kan man kanske ha utan att ha skicklighet. Skicklighet att man får det på rätt sätt, att du har 
en förmåga så får du det utfört och skicklighet att du får det på rätt sätt. T.ex. om man har som en 
förmåga till... du får köpt eller sålt aktier men att skicklighet är om man gör det i rätt väg. Om du 
köper när det kommmer upp och säljer förrän det kommer ner. Man skall köpa förrän den kommer 
upp. Men förmåga är att du nog kanske kan köpa men ändå så kommer det ner. (informant 1/III) 

 
Nivå III består av epitet som kanske inte kan uttryckas i verbal form men som konkret 
kan upplevas av andra genom informantens handlingar eller deras sätt att kommunicera. I 
vissa fall kan epitet på denna nivå vara till och med mera konkreta för omgivningen än 
för innehavaren själv. Ex. 
 

Rutiner: Då har jag mina kontrollrutiner. De kan vara manuella att jag själv sitter och jämför siffror. 
De kan vara ganska långt automatiserade det kan vara att jag använder vissa program att jag 
sammanställer information själv. Som jag delar med mig av. Naturligtvis är man effektivare med 
rutiner än om man varje dag skulle försöka hitta på ett nytt sätt att göra. I och med att du har rutiner 
så får du den där automatiserade kunskapen och du märker snabbt när det är någonting som inte 
stämmer. (informant 4/III) 
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Delad kod: Den här säger om någonting sker. Hur alla reagerar på samma sätt. Skall vi säga rent 
konkret om någonting händer skall vi säga ett viktigt index som vi följer med om det drar åt ett visst 
håll så sitter det i ryggmärgen på allihopa att om man gör nåt annat så far man som i full fart tillbaka 
till skärmen och koncentrerar sig på den där situationen. Ska vi säga om strömmen skulle gå i vårt 
företag så vet alla. Alla hoppar på varsin telefon och försöker ringa till börsen och få bort alla 
kvoteringar alla priser och allting. Det är en sån sak. (informant 3/III) 
 

Aktörer 
Även aktörerna har delats upp i tre nivåer individ, individ/grupp och kollektiv. 
 
Individnivå hänvisar till tyst kunnande som är strikt personligt och endast kan innehas av 
en individ. En annan individ kan inte dela denna form av tyst kunnande. Ex. 
 

Känna i maggropen: Ibland har liksom jag får sådan här fiilis att det här är inte någonting att nu är 
någonting snett. Att kanske inte andra vägen att om det går som det var tänkt så då är det helt okej 
men att det är någonting. Man vet inte vad det är men det är någonting som inte stämmer. T.ex. om 
man har några siffror så man vet inte varifrån de kommer och jag brukar inte göra, att man skulle 
göra något beslut på det där att bara man har sådan där fiilis men det här att kolla en gång till att är 
det sant (informant 11/III) 

 
Individ/Gruppnivå, är tyst kunnande som kan finnas hos enskilda individer men som 
även kan delas av till exempel medlemmarna i en grupp. En enskild individ kan inneha 
en åsikt men en grupp kan också dela samma åsikter. Ex. 
 

Åsikter: i coaching processen och också i alla team så man har en sådan atmosfär som gör att man 
kan komma fram med sina synpunkter. Det har ju också att göra med kreativiteten. Att alla så att säga 
har åsikter. Sen tror jag att det är en utopi att folk de facto för fram sina åsikter. Nog har man alltid 
säkert ändå att folk sitter och “nåja den där juttun var kanske inte så viktigt”. Så det är ganska viktigt 
att få fram att människor vågar och inte håller inne med saker och ting. (informant 2/III) 
 

Den kollektiva nivån, av tyst kunnande är när det tysta kunnandet inte kan existera om 
inte flera individer ingår i det. Kultur uppstår inte inom enskilda individer utan finns 
alltid i relation till ett kollektiv. Kollektivet i sig kan vara stort, till exempel som en 
bransch eller litet som ett team. 
 

Kollektiv färdighet är viktigare än färdighet för här också om de kumulativa erfarenheter eller om vi 
ser på kumulativa färdigheter. Att om det finns en färdighet här och en färdighet här, om du slår ihop 
dem hur du faktiskt får ut allting av det. Det anser jag att är viktigt och det har med coachingen att 
göra. Att utnyttja hela gruppens färdigheter och att få största möjliga nytta av det. (informant 3/III) 
 

Efter att för varje informant ha bestämt de olika nivåerna för både abstraktion och aktör 
för varje ETK infördes detta i taxonomikartan. I systematiseringen av de valda epiteten 
enligt abstraktion och aktörer kan varje form av tyst kunnande för varje informant endast 
förekomma i en av de nio kategorierna. Detta eftersom det för båda faktorerna finns en 
särskild nivå som innehåller båda ytterligheterna d.v.s. individ/team, abstrakt/konkret 
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3.4.1.2 Taxonomi II - berörd aktivitet 
 
Den berörda aktiviteten är uppdelad i fyra olika aktiviteter samt en holistisk grupp som 
innehåller alla de fyra olika aktiviteterna. 
 
Mental aktivitet består av tyst kunnande som innehåller en mental eller kognitiv 
handling. Vanliga förekommande handlingar som denna form av tyst kunnande relateras 
till är: inlärning, problemlösning, beslutsfattning, analyser, tolkningar och idégenerering. 
Mental aktivitet innefattar tankemässiga handlingar även då dessa utgör den praktiska 
grunden för en arbetsuppgift. Som när ens arbetsuppgifter i praktiken utgörs av mentala 
handlingar till exempel av problemlösning. Ex. 
 

Insiktsfullhet: att man analyserar lite, analyserar och sätter dig in i en sak. Det är ju nog viktigt hur 
man kan läsa marknaden och hur man kan lära sig att förstå marknaden. Då menar jag med det att hur 
viktigt det är att ha insikt i marknaden att hur du är med själv, så att du sitter och faktiskt är med, vet 
som precis varenda rörelse, du är med och vet vad som har hänt och att du inte sitter och läser 
aftonbladet på internet och hoppar in att ohh vad händer och sådär. Det inte att vara insiktsfull. 
(informant 2/III) 

 
Sensorisk aktivitet innehåller psykiska faktorer såsom affektion men även fysiska såsom 
kinsetetiska eller taktila faktorer. I många fall kan dessa även vara kombinerade med 
handlingar som kräver andra aktiviteter som till exempel mentala handlingar, som när 
man känner på sig att man gör rätt beslut. 
 

Oförklarliga mentala processer: det har kanske att göra med det lite just att känna dig själv. Just att 
man vet kanske när det går bra att man är medveten om att det finns perioder när det går sämre och 
när det går sämre så att vara medveten om att det här det finns perioder när det går bättre. Så 
oförklarliga och oförklarliga men att det är egentligen ganska mycket psykologi. (informant 12/III) 
 
Insiktsfullhet: insikt det är mera en sån där känsla för saker och ting. Att känna, ha en känsla för, 
vartåt du är på väg. Det är viktigare än medvetenhet som sådant. (informant 20/III) 

 
Social aktivitet är tyst kunnande som används socialt eller i sociala situationer. Detta 
förekommer till exempel i relationer och/eller interaktion mellan människor. 
 

Attityd: är mycket nog i en organisation för den enskilda personen och de som coachar o.s.v. så man 
kommunicerar ganska mycket vilken attityd man har. Är man liksom aktiv, är man snorkig är man de 
olika sakerna så eller är man ivrig så det kommuniceras ganska mycket vidare till de andra 
gruppmedlemmarna också. Vad är det som gäller här och hur skall man uppföra sig? Man 
kommunicerar ju med sitt tilltal till människor vilken attityd man har. Det här kommer sen också med 
det här att klart det man kommunicerar också ganska mycket via språket. Jag säger att minst lika 
mycket kommunicerar man sina attityder via det icke verbala sättet. (informant 2/III) 

 
Praktisk aktivitet är allt det tysta kunnande som behövs för att handgripligen utföra en 
uppgift. Dessa är ofta relaterade till fysisk kompetens och relaterar mera till ”handens 
kompetens” än hjärnans trots att uppgiften också kräver tankearbete. Den praktiska 
aktiviteten i denna form av arbetsuppgifter utgörs främst av den kroppsliga 
verksamheten, som en författares förmåga att skriva på datorn och inte att hitta på 
historierna. Ex. 
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Automatiserad kunskap: Det är ju som tio fingrars tekniken på tangentbordet. Alltså jag har inte tio 
fingrars tekniken men nog kan jag göra det fort, men inte berättar jag det åt någon hur jag gör heller 
(skulle du kunna göra det?) Jag tror inte det. (informant 19/III) 
 
Att förutse: man gör det mycket lättare för sig själv om man kan lite förutse nästa steg. Vad kunden 
vill ha som nästa. Om de beställer, vill ha någonting som klarar av tio beräkningsoperationer kanske. 
Så om en vecka kommer de kanske och säger att det var så bra att de vill ha hundra. Att man då har 
kapacitet att… eller att det då inte är begränsat till tio utan man har kunnat förutse. (informant 1/III) 

 
Holistisk aktivitet innehåller sådant tyst kunnande som omfattar delar av alla de tidigare 
nämnda aktiviteterna. För att till exempel socialt kunna förmedla en helhetssyn på sin 
uppgift kan det krävas både mental och praktisk handling i relation till den rätta känslan 
för uppgiften. 
 

Förmåga: att anpassa sig, förmåga att lära sig, förmåga att kunna ändra sitt sätt om det är så att man 
märker att det inte fungerar och förmåga att passa in i, det är så mycket jag tänker på. Förmåga 
liksom att man är öppen att man är en mänska som kan utveckla sin förmåga att göra olika saker. 
Förmåga att kommunicera med sina arbetskompisar eller om det är att kommunicera med kunder eller 
det är så är brett faktiskt för mig. (informant 15/III) 
 
Allmän erfarenhet: det har kommit i samband med någon annan jag upplever att det är någonting som 
syns lite här och där jag tycker att det är ganska viktigt. Speciellt när det finns sådan här Pelle 
Peloton som utvecklar alla möjliga saker så att det finns lite sån där talang att se de här sakerna från 
ett vidare perspektiv. Kanske det kan också vara det att då man själv blir äldre så börjar man tycka att 
det är jätteviktigt. Då man var yngre så tyckte man att de där gamla farbröderna så de är nog bara 
gaggiga. Men när du intervjuar mycket unga också så kanske det blir en helhet. (informant 11/III) 

 
I systematiseringen av informanternas valda epitet kan samma ETK systematiseras som 
olika aktiviteter samtidigt. Samma informant kan uppleva att han/hon för att utföra en 
uppgift behöver såväl mental som social aktivitet. Ex. 

 
Påhitt: det kan vara i samband med problemlösning, så kan man hitta på en lite mer ovanlig lösning 
men det handlar om olika möjligheter att göra en sak. Nå det kan vara typ något arrangemang av 
något socialt, typ fester. Då rekommenderas påhitt. Hitta på olika program punkter eller något 
liknande. (informant 10/III) 

 
 
3.5 Sammnafattning av processen 
 
Figur 13 visar helhetsbilden av processen som lett fram till den metod som jag gett 
namnet ETK kortintervjuer. Processesen börjar med att samla ställföreträdande begrepp 
(ETK) ur litteratur och pilotintervjuer, samt att systematisera dessa. ETK begreppen 
överförs på intervjukort som används som diskussionsunderlag vid intervjuerna. De 
taxonomier som systematiseringen gett upphov till används vid analys av det empiriska 
materialet samt som kartor vid presentation av resultatet för en kartläggning av det tysta 
kunnandet hos individer. Den sista studien gjordes för att undersöka metodens 
praktiska användbarhet. Därför utfördes en autentisk undersökning i syfte att kartlägga 
meningen i ETK med fokus på användning och värdering av tyst kunnande i ett 
kunskapsföretag. 
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Kartläggning av tyst kunnande 

 
 

Litteratur Genomgång      Pilot-intervjuer I och II 
 

Epitet för tyst kunskap ETK 

 
Systematisering i taxonomier 

 
Intervjuer med ETK-kort 

 
Kartläggning Definitioner Värde 

 
KM instrument Delad mening Värde 

 
Underlätta kunskapsspridning  Minska konceptuella konflikter  Öka upplevt värde 

 
   

 
Figur 13 Sammandrag av metodutvecklingsprocessen (Haldin-Herrgard 2003) 
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4 Kartläggning av tyst kunnande, med ETK-kort, i företag X 
 
Nu står jag här med karta och kompass klar att ge mig in på området. Ett område som 
verkar bekant men där jag förväntar mig att hitta nya spännande stigar att komplettera 
den endimensionella kartbild jag har hittills. 
 
I artikelsamlingen motsvaras utvärdering av instrument för kartläggning av artikel nr 5 
”Importance of Tacit Knowledge in a Financial Firm”. I artikeln presenteras delar av 
resultaten i utvärderingsundersökningen 
 
 
4.1 Att leda tyst kunnande (Tacit Knowledge Management) 
 
Vid ledning av tyst kunnande tenderar man i organisatoner att hellre leda kodifieringen 
av kunskap än kunskapen i sig. R. Bohn (1994) går t.o.m. så långt att han anser att tyst 
kunnande är ”pure art” och som sådant inte skall ledas överhuvudtaget. För att leda 
kunskap reducerar organisationerna på detta sätt sin värdefulla kunskap till information, 
mätningar och standard eftersom dessa är lättare att bemästra. Baumard (1999:21) 
uttrycker det som att: ”Rather than managing knowledge, organizations manage its 
codifications. The uncodified is left to mythology”. 
Enligt Baumard (1999:21) är det tämligen ovanligt att företagsledare reflekterar över 
den okodifierad kunskapens kollektivitet. I företag där kollektivets roll ofta är större än 
individens, kan detta möjligen ha påverkat negativt uppfattningen om det viktiga i att 
leda tyst kunnande. 
Alla organisationer med självrespekt kan stoltsera med olika databaser och handböcker 
där för organisationen viktig kunskap finns arkiverad och där var och en som har 
tillgång till dem kan plocka ut viktig kunskap. (Zack 1999) Det tysta kunnandet 
däremot lyser med sin frånvaro till och med i de allt mer populära uppföljningarna av 
företags immateriella värden såsom i personalbokslut eller företagens intellektuella 
kapital. 
Ofta uppskattar man en experts tysta kunnande (undantag är t.ex. i beslutsfattande) och 
man kanske till och med inser att det kan fungera som en fördel för organisationen, men 
man undviker att aktivt leda det tysta kunnandet. Resultatet av detta är att den potential 
som finns i det tysta kunnandet inte kommer organisationen till fromma. 
Organisationer är idag också medvetna om hur viktigt det är att ständigt uppdatera 
kunskap och lära sig mera. I många organisationer har den fortbildande verksamheten 
snarast blivit en plåga för de anställda istället för en fördel, eftersom man skall hinna 
med att samtidigt vara på kurs och sköta sitt dagliga arbete. 
Ledningen av tyst kunnande har alltså förbisetts och i många fall till och med 
försämrats eftersom den verksamhet som har stött inlärning och spridning av tyst 
kunnande, t.ex. lärlingsverksamhet21 har minskat och verksamhetsformerna som 
begränsar möjligheterna att utveckla tyst kunnande som t.ex. förkortade 
anställningsförhållanden och distansarbete har ökat. 
 

                                                           
21 minskningen gäller främst i de nordiska länderna 
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Inom ledning av kunskapsresurser borde dock ledningen av tyst kunnande inta en 
naturlig och framträdande roll bland annat eftersom det tysta kunnandet har en 
nyckelfunktion i skapandet av kunskap. Gore & Gore (1999) anser att om man kunde 
fånga den tysta kunskapen, mobilisera den och göra den mera explicit skulle den även bli 
tillgänglig för andra i organisationen. Organisationen skulle på så sätt kunna utvecklas 
istället för att tidsresurser skulle sättas på att individerna ”återuppfinner hjulet”. 
Detta stöder bland annat Nonakas och Takeuchis (1995) tankar om att den tysta 
kunskapen bör uttryckas för att kunna spridas. Polanyi däremot ansåg ju dock inte att en 
artikulering behöver ske. För ledning av tyst kunnande gäller det ofta att hitta metoderna 
där artikulering inte är av central betydelse för spridning av kunskap.22 
Saint-Onge (1996) diskuterar ledning av tyst kunskap och konstaterar att förnyelse av 
tyst kunskap innebär inlärning och förändring av mentala förebilder. Han förespråkar att 
man systematiskt lyfter individuella och kollektiva antaganden till ytan och uttrycker de 
övertygelser och värderingar som ligger till grund för dessa för att kunna förändra dessa. 
Lubit (2001) föreslår aktiviteter som att arbeta med experter och coacher, nätverk och 
arbetsgrupper och registrering av tyst kunskap för att förvandla den tysta kunskapen till 
konkurrensfördel. 
Man kan alltså hitta flera förslag till ledning av det tysta kunnandet. Det gemensamma 
för alla är att för att genomföra dessa aktiviteter krävs att organisationen är medveten om 
det tysta kunnande som finns i organisationen samt vem som innehar det och den 
potential som finns i det. För att bli medveten om detta behövs först att organisationen 
uppfattar det värde det tyst kunnandet har för organisationen. Sedan behövs metoder för 
att synliggöra den dolda delen av organisationens kunskapsisberg, det tysta kunnandet. 
 
 
4.1.1 Det tysta kunnandets värde 
 
Konceptet tyst kunskap har inte värderats särskilt högt (Sternberg 1998) vare sig i 
affärsvärlden eller i det akademiska samfundet (Cook & Brown 1999; Bennett 1998). 
I affärsvärlden beror detta på den upplevda bristen på rationalitet förbunden till tyst 
kunskap. (Zack 1999) När det gäller den tysta kunskapen har värdet uppskattats som en 
form av biprodukt när det gäller till exempel produktion eller service. Men fortfarande 
anser många att avgörande verksamhet som strategiarbete och beslutsfattande bör byggas 
på rationalitet. Detta trots att forskning som till exempel Blattberg & Hoch (1990) och 
Guinipero, Dawley och Anthony (1990) visat att ledare ofta bygger sina beslut på olika 
former av tyst kunnande som t.ex. intuition. 
Bennett ser positivt på saken och anser att forskare inom ledning mer och mer lär sig om 
den tysta kunskapens värde för strategiska beslut. (Bennett 1998) Om man lyfter fram i 
vilken omfattning tyst kunnande påverkar verksamheten torde man även väcka nya 
tankar om det värde som det tysta kunnandet verkligen tillför organisationen. 
 
 

                                                           
22 Till exempel genom observation eller aktivitetesinlärning 
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4.1.2 Att lokalisera tyst kunnande 
 
Kunskapens mätbarhet eller snarare ”omätbarhet” har varit och är ett av huvudproblemen 
inom knowledge management. Många forskare som bl. a. Davenport & Prusak (1998:72-
80); Krackhardt & Hanson (1997:39); Laukkanen (1994:323); Wexler (2001:249-263) 
och Hellström & Husted (2004:167) talar för att använda olika former av kartläggning, 
kunskapsbaserade eller kognitiva, som lösning på problemet. Då det gäller det tysta 
kunnandets mätbarhet försvåras processen ytterligare. En kartläggning löser inte 
problemet med vare sig kunskapens eller det tysta kunnandets mätbarhet men erbjuder 
organisationer ett verktyg för att lokalisera kunskapen. Vid ledning av kunnande är en 
dylik lokalisering till större nytta än en mätning av kunskap. Även då trycket för en form 
av mätning är större t.ex. vid uppföljning eller företagsvärdering, måste mätningen börja 
med en lokalisering av det som skall mätas. 
 
 
4.1.3 Utvärderingsstudiens syfte 
 
Utvärderingsstudiens syfte är att genom en kartläggning av tyst kunnande hos företagets 
X:s personal få insikt i omfattningen och karaktären av det tysta kunnande som används 
i företaget. Genom kartläggningen sker också en lokalisering av tyst kunnande i 
organisationen. Ett bisyfte med undersökningen är att ta reda på hur de kartlagda 
anställda uppfattar värdet av sitt eget tysta kunnande. Studien görs för att ledningen 
skall få en mer holistisk bild av den kunskapsresurs organisationen har tillgång till samt 
för att utreda vem av de anställda som har vilka resurser. Att bli medveten om värdet i 
tyst kunnande är en förutsättning för att en mera medveten ledning av det tysta 
kunnandet skall ske. Studiens görs även för att utvärdera ETK kort metodens 
användbarhet 
 
 
4.1.4 Företaget X 
 
X är ett kapitalförvaltningsföretag inom alternativa investeringar. Företaget handlar 
med över 100 instrument världen över. Som ett teknologibaserat företag är de 
föregångare inom elektronisk handel. Företaget testar och utnyttjar den nyaste 
informationsteknologin i sin verksamhet. 
Den del av företaget som ingår i studien är delad i 4 avdelningar: market making (MM), 
informations teknologi (IT), försäljning (Förs) och administration (Adm.). 
 

• Market-making handhar själva handeln med optioner och består av 12 personer 
varav 8 ingick i undersökningen. 

• IT avdelningen utvecklar informationsteknologiska instrument för kunder men 
även för själva organisationen. Denna avdelning består av 13 personer varav 6 
stycken ingick i undersökningen. 

• Försäljningsavdelningen sköter om kundkontakter och försäljning av 
organisationens produkter (IT instrumenten). Avdelningen består av 8 personer 
varav 4 stycken intervjuades. 
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• Administrationn fungerar som stöd för resten av organisationen när det gäller 
kontroll, ledning m.m. Avdelningen består av 7 personer varav 4 intervjuades. 

 
Utöver dessa har gruppen med ledningsansvar särskiljts som egen grupp i 
undersökningen. Dessa personer behandlas dubbelt, både som medlemmar i sin 
avdelning och som medlemmar i ledningsgruppen. Alla 8 stycken personer med 
ledningsansvar inom organisationen intervjuades. Lika så har de anställda på Market-
Making, IT och försäljning delats upp i högt/lågt rankade. Rankingen har gjorts av 
respektive avdelningschef och är relaterad till hur svår personen genom sitt arbete är att 
ersätta. I undersökningen ingår 6 kvinnor och 16 män i åldern 22-44 år. De flesta har en 
högre akademisk examen inom ekonomi (EM) men det förekommer även examen på 
institutnivå och även ED. Utöver utbildning i ekonomi förekommer även personer med 
ingenjörsexamen både på högskole- och institutnivå. 
 
Market Making 
Market making är specialiserad på elektronisk handel. Företagets kärnverksamhet är 
market making på marknader med hög likviditet. Deras strategi går ut på att anpassa 
handeln till marknader med snabba förändringar samt att fokusera på riskhantering. 
Företaget gör mer än endast handel med aktier; de erbjuder en stabil handelsplattform 
för future operations. Som en market maker i mer än ett årtionde har företaget 
observerat trender i den finansiella industrin och detta har utgjort en möjlighet att testa 
nya ideér och affärsområden internt. Detta har resulterat i lång erfarenhet och expertis. 
 
Försäljning och IT 
De som arbetar på IT avdelningen och på  försäljningsavdelningen arbetar med att 
utveckla och sälja företagets produkt Instrumentet D. Instrumentet D är en online 
trading service utvecklad endast för professionella investerare. Det är ett av de mest 
omfattande handlingskoncepten på marknaden och det erbjuder användaren 
toppmodern teknologi, avancerade möjligheter till utförande, klarerings och back-office 
resurser. Instrumentet D kan på de ledande börserna handla med alla aktier och 
derivativer som kan handlas elektroniskt, antalet tillgängliga börser ökar dessutom 
ständigt.  
 
Företagets humana resurser 
Företaget har 39 anställda inom verksamheten i Vasa. Organisationen karaktäriserar 
sina anställda som individer som är mottagliga för nya idéer, är innovativa och kapabla 
att arbeta i team. De anställda sägs vara beredda att anta utmaningar, att sätta nya högre 
mål samt att ta ansvar för sin egen utveckling. I detta företag är de anställdas 
mångkunnighet lika viktig som höga prestationer inom utbildningen och företaget 
betonar ett arbetsklimat där varje anställds förmåga och personliga kvaliteter 
uppmärksammas och belönas. 
 
 
4.2 Undersökningen 
 
Undersökning består av 22 intervjuer med ETK-kort (Haldin-Herrgard 2003) och tre 
telefonintervjuer med avdelningscheferna. ETK-kortsintervjuerna gjordes med personer 
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från alla avdelningar, både med ledare och med övrig personal. Informanterna valdes av 
så att de helst skulle ha mycket goda kunskaper i svenska språket23 samt att de skulle 
representera alla avdelningar i företaget. Av alla de som tillfrågades att delta i 
undersökningen var det 3 st. som avböjde att delta oftast på grund av tidsbrist. 
Informationen samlades mellan februari och april 2002. Frågorna berörde meningen i 
ETK samt hur viktigt det tysta kunnandet var för arbetets slutresultat. I de tre 
intervjuerna med avdelningscheferna ombads dessa göra en rankinglista över sina 
underlydande enligt hur viktiga dessa var för företaget i form av hur ett ersättande av 
dem skulle påverka företaget. Denna ranking gjordes inte inom de administrativa 
stödfunktionerna eftersom deras arbete i så stor grad skiljde sig från varandra att en 
jämförelse inte skulle kunna göras. 
Intervjuerna gjordes i enrum på Svenska handelshögskolan i Vasa. Intervjutillfället 
började med en kort förklaring av hur intervjun var uppbyggd och vid behov en kort 
presentation av begreppet tyst kunnande. Informanterna tillfrågades om de samtyckte 
till att intervjun bandades och de informerades om hur konfidentialiteten skulle tryggas. 
Därefter fick informanten de 99 st. ETK-korten och ombads att ”plocka ut alla kort som 
de kunde relatera till deras arbetsuppgifter och det sätt de utför dessa på”. Ifall att 
begrepp var okända för dem gavs en kort beskrivning av den betydelse litteraturen gett 
begreppet. De kasserade korten sattes åt sidan och jag tog hand om alla de kort som 
blivit valda. 
Basuppgifter antecknades i ett intervjuformulär och den skala som användes vid 
värderingen av ETK presenterades. Efter detta påbörjades den egentliga intervjun så att 
varje valt kort behandlades skilt för sig först utgående från “vilken mening har …… i 
ditt arbete”? och efter det “hur viktigt är ………. för slutresultatet av ditt arbete”? Den 
första frågan uppföljdes av t.ex. “kan du ge exempel”? eller “menar du att……?”. 
Värderingen antecknades av intervjuaren i intervjuformuläret. 
Hela intervjun avslutades med en fråga om informanten hade något att tillägga som inte 
kommit fram i ETK-korten eller i intervjun. Intervjuerna blev i många fall både 
omfattande och långa så denna möjlighet användes endast ett fåtal gånger. 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant, redigerades och strukturerades enligt listan med ETK. 
I struktureringen sammanfördes olika ETK som enligt informanten är relaterade till 
varandra t.ex. 

                                                           
23 Eftersom korten är på svenska och det hur man behärskar språket kan påverka resultatet av 
intervjun. Detta uppnåddes dock inte helt, av de 22 st intervjuade hade 3 st finska som 
modersmål. Av dessa hade en så goda kunskaper i svenska att intervjun genomfördes på 
svenska och två valde att svara på finska.  
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Figur 14. Strukturering av ETK nr 38. Expertis för informant nr 1/III 
 
 
4.2.1 Analys av intervjumaterialet 
 
Informationen gällande innehållet i ETK från de bandade intervjuerna har analyserats 
kvalitativt medan kvantitativ analys har använts för analys av informationen från 
intervjuformuläret. 
I den kvalitativa analysen har jag använt mig av den metod som beskrivits tidigare i 
punkt 3.6. Genom att organisera materialet om innehållet i de valda ETK-korten enligt 
de två olika taxonomierna har det varit möjligt att för varje informant göra upp två 
olika kartor över det tysta kunnandet.24 Den första är grupperad enligt abstraktion och 
aktörer och den andra enligt berörd aktivitet. De kartor som tidigare visats i kapitel 
3.3.3 utgör en gemensam gruppering utgående från forskarnas texter. Informanternas 
individuella kartor avspeglar informantens information och därför kan dessa skilja sig 
såväl från forskarnas liksom från de övriga informanternas kartor, både gällande vilka 
ETK som finns med, men även hur de har grupperats. Varje ETK har analyserats på 
nivåerna: 
 

 Aktör (individuellt I, individuell/team I/T, kollektiv K) 
 Abstraktion (abstrakt A, abstrakt/konkret A/K, konkret K) 
  Aktivitet (mental M, sensorisk Se, social S, praktisk P, holistisk H) 

 
Som exempel har ETK nr 62 allmän erfarenhet för informant nr15 analyserats som ett 
individuellt tyst kunnande i både abstrakt och konkret form. I informantens arbete är 
det främst de sociala aktiviteterna som berörs av allmän erfarenhet. 
 
                                                           
24 Se bilaga 9 

38. Expertis 
Det är lite samma sak som sakkunskap men expertis är lite mera att du är som mera in i det. Att det går som 
djupare att det här är mera vetenskapligt. Att du är expertis t.ex. på stokastiska processer. Snävare för att 
expertis så kan man ju inte vara på allt som du har sakkunskap om och expertis så behövs ju i organisationer 
många experter men att som ensam så klarar du ju dig inte med att vara expert. Så ser jag det, inte i det här 
yrket iallafall. Som advokat så kan du ju vara expert och ensam på ett område. Men inte som market-maker så 
kan du vara. För att i en organsation om du tänker en grupp så är det absolut en 5 för att det skall finnas flera 
experter inom en grupp men som på individnivå så är det inte så viktig.  
 

37. Sakkunskap 

För att man skall göra ett bra jobb så måste man ju ha sakkunskap. T.e.x. att man vet hur man skall beakta 
dividend utbetalningar i optionsprissättningsmodellen. Det kan nog vara praktisk, att man vet hur man skall 
göra när aktiemängden som man har själv inte stämmer överens med clearingbankens t.ex. det kan det också 
vara att vad skall man göra i ett sådant fall. Eller vad skall man göra om man har gjort en så fel affär så att det 
kan bli misstrade eller felaffär. Det är för att man skall få de dagliga sysslorna att löpa så måste man ha 
sakkunskap 
 

39. Kollektiv sakkunskap 

Det är som sagt viktigt att lite som jag sa om expertis att det är viktigt att man har många experter i en grupp. 
Det är nog också att man skall få lärt ut alla sakkunskaper som åt nya som kommer och på det sättet kanske du 
inte är säker på hur man skall göra en viss sak och så så då är det viktigt att det finns sakkunskap i 
organisationen. Att du har nån som du kan diskutera med att hur var det med det här nu igen. Att du snabbt får 
svar på det. Fast du kanske vet men du vill ha en bekräftelse på det. Så det är nog jätteviktigt. 
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Figur 15. Det analyserade ETK nr 62 allmän erfarenhet för informant nr 15/III 
 
Eftersom samplet i denna undersökning inte uppfyller kraven för signifikans som ställs 
för utförande av de möjliga kvantitativa analyserna har detta material endast analyserats 
med deskriptiv statistik i form av medel- och medianvärden samt med korstabulering. 
(Eggeby & Söderberg 1999). För att behålla rikedomen i materialet har vissa resultat 
relaterats till den kvalitativa informationen rörande meningen i ETK och taxonomierna. 
Detta eftersom meningen i begreppen varierar, vilket även påverkar slutsatserna av den 
kvantitativa analysen. Informationen gällande värderingen av ETK har även relaterats 
till den ranking av de anställda som varje avdelningschef har gjort. 
Den information som har använts är antalet ETK-kort som valts, vilka kort som valts 
samt det värde som informanten har gett de valda ETK. 
De valda ETK-korten ger en indikation om omfattningen och variationen av det tysta 
kunnandet som informanten använder i sitt arbete. Värderingen av ETK visar på hur 
viktigt informanten upplever att det ifrågavarande tysta kunnandet är för resultatet av 
dennes arbete. Eftersom det tysta kunnandet ofta är dolt för en utomstående är 
informantens subjektiva åsikt den bästa information vi kan få om det tysta kunnandets 
betydelse.  
Variabler som presenteras är ledning/ icke-ledning, ranking i hög/låg samt avdelning. 
 

 

4.3 Resultat och analys 
 
Resultaten presenteras så att resultaten av användningen av tyst kunnande kommer först 
och därefter presenteras meningen i ETK begreppen och värdet av det tysta kunnandet. 
Sist kommer jag att diskutera kartorna över det tysta kunnandet. 
 
 
4.3.1 Användningen av tyst kunnande 
 
Informanterna ombads välja alla de kort som de relaterar till ”sitt sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter”. På så sätt kom alltså de utvalda korten att återspegla det tysta 
kunnande som varje informant använde i sitt arbete. 
 
Antalet valda kort varierade mellan 83 och 26 stycken. Medeltalet var 53.45 stycken 
kort och medianen 53 valda ETK-kort. Av informanterna var det 12 stycken som valde 
över hälften av ETK korten. 
 

62. ALLMÄN ERFARENHET  
Det har nog igen att göra med att jag har hållit på med det ena och det andra utan att egentligen jag har aldrig jobbat 

jättelänge på något ställe och jag har egentligen varit ganska mycket hemma också genom att vi har bott utomlands 

och jag har varit hemma med barn. Men jag har gjort mycket frivilligt arbete jag har gjort mycket suttit med i 

styrelser och sådant här och jag tror att det åtminstone hjälper till det här sociala arbetet det sociala just det här 

kundkonrakter och sådant där. Sånt också det att man inte tar det så allvarligt även om det inte går sedan. Folk inte är 

så trevliga tillbaka och sådant. I, A/K, S 
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Det var endast ett ETK-kort som alla informanter valde och det var kortet för sunt 
förnuft. Det allmänna intrycket var att sunt förnuft behövs vad än man gör. 
 

Det behövs ju i allt som man gör. Sunt förnuft, det är kanske mera att följa de där tumreglerna som 
vi hade tidigare. Jag skulle säga att det hör mest till vissa regler som man följer. Jag har nog satt 
upp dem själv. De är uppsatta just för att man skall följa sunt förnuft. (Informant 16/III) 

 
Likaså var det endast ett ETK kort som ingen informant valde och som ingen alltså 
kunde identifiera sig med, detta var ett i kropp och sinne. 
 
Andra former av tyst kunnande som användes mycket (20 st. valda kort) var skicklighet, 
erfarenhet, och kommunikationsfärdighet. Däremot valdes artistisk vision endast av en 
informant liksom flera av de fysiskt relaterade ETK som t.ex. förkroppsligad färdighet 
eller handlag väckte intresse endast hos få. De ETK som få valt återspeglar väl 
verksamheten vid X som varken kan anses som kroppslig eller artistisk. 
Intressant är att man redan efter ett bortfall av några ETK kan skönja en skillnad mellan 
avdelningarna gällande valet av ETK och hur de använder det tysta kunnandet. 
Den avdelning som valt flest ETK är avdelningen för informationsteknologi. 
Avdelningens medeltal var 73.67 och medianen hela 79.5. IT avdelningen är även den 
avdelning som har det största antalet ETK-kort som alla informanter på avdelningen har 
valt, hela 26 mot 13 på försäljningsavdelningen och bara 4 vardera på avdelningen för 
market making och den administrativa avdelningen. Att skillnaden mellan IT 
avdelningen och de övriga avdelningarna är såpass stor kan vara ett tecken på att 
avdelningen utgör en stark subkultur inom organisationen. Risken med en sådan 
subkultur är att den alltför mycket isoleras från resten av organisationen. Fördelen med 
en fungerande subkultur kan vara ett positivt samarbete som även andra grupper inom 
organisationen kan lära av. 
En större specialisering inom avdelningarna kunde också ses i det antal ETK-kort som 
ingen inom en viss avdelning hade valt. På försäljningsavdelningen fanns det 17 ETK-
kort som ingen hade valt medan administration hade 10, market making 9 och IT 
avdelningen endast har 3 ETK som ingen hade valt. Vilka ETK-kort som hade valts av 
alla inom varje avdelning presenteras i figur 16. 
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Figur 16. Avdelningsvis de ETK som valts av samtliga inom avdelningen 
 
Många av de ETK-kort som har valts av alla informanter är av allmän natur så som 
skicklighet och erfarenhet. De är alltså begrepp som är lätta att anpassa till just den 
kunskap och de handlingar som behövs i ens arbete. 
 

Förmåga, är ju förstås för att man skall få uträttat nånting så måste man ha en förmåga att få gjort 
det. Så man måste ha en viss förmåga att få uträttat saker för att du skall få till stånd nånting alls. 
Det är förstås i alla yrken. Förmågan t.ex. att samla kunskap, samla information på vilket man 
baserar en åtgärd, en affär eller om man köper och säljer. Att man har förmåga att samla kunskap 
och analysera. Det är avgörande om det finns förmåga, vad man får uträttat. (informant nr 1/III) 

 
Andra begrepp kan vara mera specialiserade men ändå höra till den kategori av 
kunnande som är viktig i många arbeten som t.ex. kommunikationsfärdighet.  Den sista 
kategorin som har valts visar tydligt på den verksamhet som sker på de olika 
avdelningarna. Exempel på sådana är IT avdelningens behov av kreativitet då de skapar 
program, försäljningens behov av förhandlingsfärdighet, market making avdelningens 
analysuppgift som kräver kognitiv färdighet och den administrativa avdelningens 
sociala färdighet som behövs vid t.ex. anställning och kontakt med omgivningen. 
 

Fast andra IT människor säger att man inte behöver så mycket kreativtet så nog behövs det. För du 
kan inte göra ett dataprogram om du inte alls är kreativ. Vi ser från skärmens andra sida och där 
behövs mer kreativitet där. Då det inte nödvändigtvis behövs på användarens sida. Är du konstnär 
så är du. (informant nr 18/III) 

 
I en jämförelse mellan ledningsgruppen och de övriga ser vi en skillnad på hela 10 
stycken fler kort (median 62/52 stycken) valda av dem i ledningsposition. Inom 

IT 
1. Förmåga 
2. Skicklighet 
3. Duglighet 
10. Kommunikationsfärdighet 
12. Induktiv färdighet 
15. Operativ färdighet 
20. Intuitiv kunskap 
21. Insikt 
41. Vett 
53. Övertygelse 
54. Åsikt 
55. Perspektiv 
58. Att förutse 
60 Uppfattning 
61. Erfarenhet 
65. Kunskapsbas 
70. Sunt förnuft 
71. Kreativitet 
78. Improvisation 
82. Personlig kompetens 
84. Rutiniserad kunskap 
89. Talang 
92. Påhitt 
93. Tankar 
94. Förståelse 
99. Delad kod 

Försäljning 
1. Förmåga 
2. Skicklighet 
10. Kommunikationsfärdighet
14. Förhandlingsfärdighet 
16. Människofärdighet 
18. operativ färdighet 
20. Intuitiv kunskap 
36. Kunnande 
61. Erfarenhet 
70. Sunt förnuft 
82. Personlig kompetens 
94. Förståelse 
98. Mänskokännedom 

Market-Making 
2. Skicklighet 
9. Kognitiv färdighet 
57. Bedömning 
70. Sunt förnuft 

Administration 
10. Kommunikationsfärdighet 
18. Socialfärdighet 
61. Erfarenhet 
70. Sunt förnuft 
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ledningsgruppen finns det också fler ETK kort som alla inom gruppen valt. De i 
ledningsposition diskuterade alltså mera det tysta kunnandet än gruppen övriga. Att det 
inom ledningsgruppen förekommer flera ETK som alla har valt kan visa på något som 
är förknippat med just ledarskap. Speciellt det sociala i ledarskap som kunde ses redan i 
pilotstudie II. En annan orsak kan även vara den att ledningsgruppen är en 
sammansvetsad grupp som ofta gemensamt diskuterar sina arbetsuppgifter. 
I jämförelsen mellan högt och lågt rankade kan vi se att gruppen högt rankade valt fler 
kort (median 63.5/55 stycken) vilket visar att de diskuterade en större variation av tyst 
kunnande än de lågt rankade. Eftersom den här gruppen består av personer från olika 
avdelningar kan man utesluta att detta beror på arbetsuppgifternas karaktär. Variation i 
kunnande kan sägas vara viktig för företaget, vilket även stöds av bilden på mångkunnig 
personal. De högt rankades större variation visar kanske också på att experten inte bara 
behöver kunskapsdjup utan även kunskapsbredd. 
Trots att de olika informanterna inom de olika avdelningarna till synes har valt samma 
ETK kan meningen d.v.s. innebörden av begreppen skilja mycket beroende både på 
person och på verksamhet. 
 
 
4.3.2 Meningen i begreppen för tyst kunnande i X  
 
Ser vi på den mening informanterna förmedlar i de olika ETK de valt vad gäller aktörer, 
abstraktion och berörd aktivitet kan det konstateras att betydelsen inte fullständigt 
sammanfaller i något ETK. Även inom avdelningar skiljer sig betydelsen. Den enda 
fullständigt gemensamma betydelsen av ett ETK ger försäljningsavdelningen i epitetet 
människokännedom som alla anser vara ett individuellt tyst kunnande som kan finnas i 
både abstrakt och konkret form och som används i sociala aktiviteter. Detta visar tydligt 
den komplexitet som förknippas med det tysta kunnandet. 
ETK uppfattning är dock det enda som för alla informanter omspänner alla olika 
betydelser, från helt individuellt till helt kollektivt, från helt abstrakt till helt konkret 
och som är något som berör alla former av aktiviteter. Vid en kontroll hittar man dock 
mer gemensam betydelse på avdelningsnivå. 
 

Jag förstår det här liksom som uppfattning av människor och just den här människokunskapen att 
hur man uppfattar olika personer. Människokännedomen är kanske liksom lite senare... att det här 
är det här första skedet i när man skapar en ny relation och ny kontakt. Ja, det är ju avgörande för 
hela resten av relationen. I, A, S (informant nr 6/III) 
 
Uppfattningar vart marknaden är på väg. Det går ju egentligen ut på det hela tiden att man har 
bildat sig en sådan uppfattning. I/T, A/K, M (informant nr 16/III) 
 

Man ser tydligt ökningen i överensstämmelse av meningen inom avdelningarna i en 
jämförelse av antalet ETK med samma innebörd i hela organisationens mening / 
avdelningarnas mening för varje grupp i figur 17. Figuren innehåller antalet inom en 
avdelning valda ETK där informanterna också varit överens om grupperingen av ETK.  
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Figur 17. Gemensam mening i organisationen / avdelningarna 
 
Antalet överensstämmande ETK för t.ex. nivån aktörer för hela organisationen var 
endast 6 kort medan det för avdelningarna var 17 för market making, 21 för IT, 27 för 
försäljning och 28 för den administrativa avdelningen. 
Nivån på abstraktion är det som är lättast att enas om medan meningarna går mest isär 
när det gäller berörd aktivitet. 
 
På aktörsnivån finns den största samstämmigheten i valda ETK när det gäller epitetet 
inre kompetens. Alla som valt inre kompetens är överens om att detta är ett individuellt 
tyst kunnande. De flesta är även överens om att personlig kompetens är individuell. 
Insikt och schema anses av de flesta som har valt dem vara något som kan vara 
individuellt men som även kan hittas på gruppnivå. På IT avdelningen är man överens 
om att operativ färdighet är ett individuellt kunnande medan market making 
avdelningen anser att det även kan ske på gruppnivå. Delad mening och en grupps 
känsla är de flesta överens om att är ett kollektivt tyst kunnade. 
Det finns 6 stycken ETK i denna grupp som har inordnats i alla grupper. Dessa är, 
organisatoriskt minne, sakkunskap, normer, allmän erfarenhet, erfarenhetsmönster och 
kunskapsbas. Alla dessa epitet har dock en informant som ”extremt” avviker från en 
annars tämligen jämn fördelning. 
 
Vid en jämförelse mellan ledningsgruppen och övriga samt mellan högt och lågt 
rankade ser man att alla grupper har ansett att de flesta ETK finns på individ/team nivå. 
Men i båda jämförelserna finns en stor skillnad i antalet epitet som grupperna främst 
uppfattar som individuella. Skillnaden tar sig uttryck i att gruppen övriga och lågt 
rankade uppfattar fler ETK som individuella än ledningsgruppen och de högt rankade. 
Detta borde ses som positivt med tanke på möjligheterna att sprida tyst kunnande från 
ledningen och från de högt rankade. 
 
Den största överensstämmelsen enligt abstraktionsnivå råder om epietet sunt förnuft 
Alla informanterna har valt detta ETK-kort och alla är dessutom överens om att sunt 
förnuft består av abstrakt kunnande som kan observeras i handlingar d.v.s. 
abstrakt/konkret. Av de 25 ETK som de flesta informanter var överens om betydelsen 
av, var det endast ett ETK som placerades på en annan nivå än den abstrakt/konkreta. 
Detta var ETK-kortet att göra begripligt som trots att det uttrycker ett tyst kunnande 
utmynnar i ett konkret resultat. Exempel på de övriga epiteten med hög 

    Allt samma Aktör Abstraktion Aktivitet 

 

Organisationen   0  6 15  2 

Market-Making   1  17 50  12 

Informationsteknik  1  21 42  9 

Försäljning   3  27 26  8 

Administration   1  28 31  11 
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överensstämmelse är: duglighet, färdighet, perspektiv, omdöme, att förutse, instinktiv 
reaktion, och mänskokännedom. 
De största meningsskiljaktigheterna hittar man i organisatoriskt minne, vett, se ut som, 
en grupps känsla och tumregel som alla har blivit kategoriserade i allt från det 
fullständigt abstrakta till det helt konkreta. Det vanliga är dock att det är endast en 
informant som har avvikit från de flesta andra förutom när det gäller epiteten se ut som 
och vett där fördelningen är tämligen jämn. 
 
De aktiviteter som berörs av ett tyst kunnande kan variera mycket mellan person och 
mellan avdelning. Detta leder även till variation i betydelsen i olika ETK. Detta kan ses 
genom att det bara fanns en enda gemensam uppfattning inom hela organisationen 
nämligen teknik, men inom avdelningarna hittar vi gemensamma betydelser enligt 
följande; 12 stycken för avdelningen market-making, 11 för administration, 9 stycken 
för IT avdelningen och 8 stycken för försäljningsavdelningen. Mest överens är man om 
innehållet i de aktiviteter som kan klassas som praktiska såsom operativ färdighet, 
schema, organisatoriskt sinne, praktisk intelligens, rutin och rutiniserad kunskap. Man 
är även överens om innehållet i socialt tyst kunnande såsom kommunikationsfärdighet, 
ledningsfärdighet och social färdighet. Som mental aktivitet är det endast kognitiv 
färdighet och kreativitet som man är ense om innehållet i. Sensorisk eller holistiskt tyst 
kunnande har dock inte kategoriserats lika utom i fall där endast ett fåtal valt ETK. Det 
bör även nämnas att ett och samma kort på denna nivå har kunnat inordnas under flera 
aktiviteter. Detta har lett till att det inte finns ett enda ETK som kunnat klassas under 
endast en aktivitet i jämförelsen inom hela organisationen, medan detta visst kunnat ske 
inom avdelningarna. Ett exempel på detta är kognitiv färdighet som hela avdelningen 
för market making ser som en mental aktivitet men som i hela organisationen även setts 
som social och praktiskt aktivitet. Detta har även lett till att antalet ETK där alla 
kategorier, mental, sensorisk, social, praktisk och holistisk samtidigt är representerade 
är 20 stycken. De mest allmänna av dessa är sunt förnuft, en grupps känsla, instinktiv 
reaktion och inre kompetens. 
Den största skillnaden i aktivitet mellan ledningsgruppen och de övriga är rörande de 
sociala aktiviteterna där ledningen har ansett att 33 stycken ETK är främst av social 
karaktär medan endast 17 stycken ETK utgörs av social aktivitet enligt de övriga. Också 
gällande praktisk aktivitet finns en skillnad mellan ledningen och övriga så att 
ledningen ser fler ETK relaterade till praktiska aktiviteter. Redan i pilotundersökning II 
syntes tecken på att ledare i större utsträckning använder sig av socialt tyst kunnande än 
andra och utvärderingsundersökningen bekräftar att så är fallet i företaget X.  
Den största skillnaden i aktivitet mellan högt och lågt rankade är inom de mentala 
aktiviteterna där de lågt rankade har ansett att fler ETK är relaterade till mentala 
aktiviteter medan de högt rankade relaterar fler ETK till praktiska aktiviteter än de lågt 
rankade. Detta överensstämmer med tanken att de praktiska aktiviteterna inte i denna 
organisation skall ses endast som ”handens intelligens” utan mera som att ”man får 
något gjort”. Ledningens ranking av arbetstagarna naturligt korrelerar med de resultat 
de gör. 
 
Trots att betydelsen av de begrepp för tyst kunskap som används i organisationen skiljer 
en hel del på organisationsnivå verkar samstämmigheten inom avdelningarna vara 
mycket större. Detta visar på goda möjligheter för en fungerande kommunikation inom 
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avdelningarna. Risken för missförstånd ökar dock vid kommunikation mellan de olika 
avdelningarna speciellt gällande aktörer involverade i tyst kunnande, men även gällande 
de berörda aktiviteterna. Att skillnad gällande aktiviteter finns i en organisation med 
flera funktioner är relativt naturligt. Men att skillnader finns gällande t.ex. aktörer som i 
kognitiv färdighet mellan avdelningen för market making, som ser det som ett 
individuellt kunnande, och de tre andra avdelningarna, som även anser att det finns 
inom grupper, kan leda till problem. Problemen kan röra samarbete, spridning av 
kunskap och även lämpliga metoder för inlärning av kognitiva färdigheter. 
 
 
4.3.3 Värderingen av tyst kunnande vid X 
 
Värdet av tyst kunnande är något som ofta poängteras men dock mer sällan har 
diskuterats i litteraturen. I organisationerna tycks tyst kunnande vara så självklart att 
man inte ens har reflekterat över dess värde, inte ens trots att allt fler organisationer 
satsar på en ökad värdering av immateriella tillgångar. 
 
Värderingen av det tysta kunnandet i företag X skedde genom att informanterna ombads 
värdera hur viktigt deras tysta kunnandet är för slutresultatet av deras arbete, enligt en 
skala från 1, av liten betydelse till 5, av avgörande betydelse. 
Ett allmänt intryck under intervjutillfällena var att informanterna generellt verkade 
förvånade över hur högt de faktiskt värderade de olika formerna av tyst kunnande. 
 
Medianen för samtliga valda ETK per informant låg mellan 2 och 4 med ett lägsta 
medelvärde på 2.82 och ett högsta på 3.87. Man kan dock tydligt urskilja en skillnad 
mellan avdelningarna där IT avdelningen har värderat sitt tysta kunnande lägst, alla 
hade median 3 men endast två informanter hade ett medelvärde över 3. Detta kan 
jämföras med t.ex. försäljningsavdelningen med medianer närmare 4 och endast en 
informant med ett medelvärde under 3.24. Förklaring till att IT avdelningen, som var 
den avdelning som valt flest ETK, trots detta har värderat dem lägst kan vara flera. En 
förklaring är att man tenderar att inte uppfatta värdet i det som är vanligt, nära, och 
omedvetet. En annan förklaring kan sökas i IT avdelningens arbetsuppgifter, nämligen 
att deras uppgift är att ”informatisera” tyst kunnande. En informatisering som ofta 
medför en förenkling varav det lägre värdet kunde förklaras. 
 
Värdet för enskilda ETK varierar mera och de högsta värdena hittas för enskilda ETK 
på avdelningsnivå. 
Det högsta medianvärdet på organisationsnivå är 4. Efter att ha eliminerat alla ETK som 
valts av färre informanter än 5 så har detta värde givits åt förmåga, skicklighet, kollektiv 
färdighet, färdighet, kommunikationsfärdighet, ledningsfärdighet, människofärdighet, 
automatiserad kunskap, mentala kartor, kunnande, sakkunskap, expertis, kollektiv 
sakkunskap, övertygelse, att förutse, erfarenhet, bästa sätt, kunskapsbas, en mästares 
säkerhet, att bry sig, kreativitet, insiktsfullhet, inre kompetens, personlig kompetens, att 
göra begripligt, teknik, tankar och människokännedom. 
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På avdelningsnivå ökar medianen för värderingen medan antalet ETK med högsta värde 
minskar. Eftersom antalet informanter per avdelning är lågt25 har endast ETK som 
endast 2 eller färre informanter har valt eliminerats. 
Det högsta medianvärdet för avdelningen för informationsteknik är 4.5 och har givits åt 
kreativitet och teknik. Alla de tre övriga avdelningarna har ett högsta medianvärde på 5, 
vilket är det högsta värdet man kunde ge och alltså motsvarar ”av avgörande betydelse”. 
Avdelningen för market making har gett detta värde åt expertis och att förutse. 
Försäljningsavdelningen har värderat förmåga, sakkunskap, uppskattning och 
kunskapsbas som högst med värdet 5. Avdelningen för administration värderade 
operativ färdighet med ett medianvärde på 5. 
Även i värderingen av tyst kunnande framkommer de olika avdelningarnas olika 
funktioner tydligt. IT avdelningens uppgift är att skapa nya program och till det behövs 
både kreativitet och teknik. Market making avdelningens uppgift är att handla på börsen 
och för att lyckas där krävs expertis i att kunna förutse framtida skeenden. 
Informanterna från försäljningsavdelningen poängterade ofta vikten av att ha 
sakkunskap om det de säljer. Liksom all annanstans är den administrativa avdelningens 
uppgift i denna organisation att se till att verksamheten rullar och därför krävs det 
operativ färdighet av dem som arbetar där. 
 
Det lägsta median värdet var 1 och återfinns på IT avdelningen i instinktiv reaktion. 
Näst lägst var 2 vilket fanns på de tre övriga avdelningarna. På avdelningen för market 
making i ETK impuls och låter som, på försäljningsavdelningen i känna i maggropen 
och på den administrativa avdelningen i insikt. På organisationsnivå hade det lägsta 
medianvärdet 2 givits åt impuls, organisatoriskt minne och stil. 
En stor del av dessa ETK berör den abstrakta nivån och kan också upplevas som något 
som man tar till utan eftertanke och därför inte naturligt relaterar till ett gott arbete. Ett 
problem kan uppkomma i organisationen gällande epitetet insikt som av 
administrationen26 har värderats mycket lågt, men som de övriga avdelningarna anser 
vara viktigt (3-3.5) för slutresultatet av arbetet. Det finns alltså en risk att ledningen inte 
i tillräcklig mån förstår att uppskatta den insikt personalen använder i sitt arbete. 
 
Om vi ser på värderingen av de olika ETK mellan ledning och övriga kan man 
konstatera att ledningen i 41 fall hade högre medianvärde än de övriga medan de övriga 
hade ett högre medianvärde i 27 fall. I 27 fall var värderingen lika för båda grupperna. 
Ledningen i X värderar det tysta kunnandet högt. I många fall är skillnaden mellan 
medianvärdet relativt stort i de fall där ledningen har gett ett högre värde, men dock inte 
då det är de övriga som har gett ett högre värde. Detta tyder på att risken som vi kunde 
se med epitetet insikt inte är en trolig risk för tyst kunnande. 
I jämförelsen av medianvärdet för värderingen av tyst kunnande mellan högt och lågt 
rankade kan man endast se en lite högre värdering hos de högt rankade. Värdet i det 
tysta kunnande som informanterna har diskuterat är enligt detta lika stort oberoende av 
om man är högt eller lågt rankad. Ifall man med högt rankade avser organisationens 
verkliga experter så motsvara detta inte bilden, som tidigare givits i teoridelen, av att 
det tysta kunnandet är viktigt speciellt för experter. De högt rankade i den här 
undersökningen motsvarar de personer som är svårast att ersätta. Experter inom ett 
                                                           
25 Market-Making 8st., IT 6 st., Försäljning och Administration 4 st på varje. 
26 I vilken två av ledningen, bl.a. VD, ingår. 
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område kan alltså även finnas inom gruppen lågt rankade t.ex. i sådana fall när det finns 
ett större utbud av experter inom ett område. 
 
 
4.3.4 Lokalisering av tyst kunnande vid X 
 
Kartläggningen av tyst kunnande i företag X har resulterat i 3 olika personliga kartor27 
för varje informant. En karta innehåller betydelsen i form av en värdering av det tysta 
kunnande informanten använder. De andra två kartorna beskriver betydelsen i form av 
det innehåll som informanten anser att de olika ETK har. Den första innehållskartan 
relaterar till aktörer och abstraktion och den andra är indelad i de aktiviteter som berörs 
av det tysta kunnandet.  
 
Kartläggningen har även resulterat i avdelningsvisa sammanfattningar av de personliga 
uppgifterna. Dessa ger en möjlighet att upptäcka likheter och skillnader mellan 
avdelningarna liksom även att identifiera resurser och brister inom avdelningarna. 
Kartorna över avdelningarna visar på IT avdelningens resurs i användning av tyst 
kunnande, både i hur många inom avdelningen som använder sig av tyst kunnande men 
även på den variation av olika former av tyst kunnande som används där. Kartan visar 
även på en relativt stor samstämmighet inom avdelningen gällande meningen i det tysta 
kunnande som används, vilket är till nytta i den dagliga kommunikationen. Kartan visar 
för avdelningens del även att tyst kunnande värderas mycket lägre på IT avdelningen än 
på de övriga avdelningarna. Orsaken till denna lägre värdering kan möjligen sökas i att 
en utbredd användning av tyst kunnande kan leda till att det ses som självklart och att 
värdet inte längre är uppenbart. Det kan tyvärr även bero på att ledningen för 
avdelningen visar brist på uppskattning vad gäller användningen av tyst kunnande. De 
avdelningsvisa kartorna visar även att market making avdelningen är en resurs för 
mentala former av tyst kunnande medan det inom försäljningsavdelningen finns expertis 
på socialt tyst kunnande. Detta är en faktor som kan användas vid intern utbildning av 
personal, t.ex. vid den telefonhandel med kundkontakt som är under utveckling i 
företaget. De personliga uppgifterna i avdelningarnas sammanfattningar ger dessutom 
en fingervisning om möjliga utbildningsbehov som t.ex informant nr 15:s upplevda 
behov av förstärkning av förhandlingsfärdigheterna för att bättre kunna sälja. Ett annat 
exempel är behovet att klargöra betydelsen av operativa färdigheter hos informant nr 11 
som endast värderade dem som 2 medan resten av avdelningen värderade dem till 5 
d.v.s. av avgörande betydelse för slutresultatet. 
 
Kartan för organisationen som helhet visar var de största riskerna för konflikter och 
missförstånd finns, t.ex. var mening eller värdering av tyst kunnande varierar mycket 
mellan de anställda. Kartan ger även en bild av hur viktigt det tysta kunnandet är för 
verksamheten liksom av former av tyst kunnande som krävs för verksamheten. X:s karta 
visar på ett lågt behov av fysiskt relaterat tyst kunnande men ett högre behov av socialt 
tyst kunnande än vad som kunde förväntas i en organisation där endast en liten del har 
t.ex. kundkontakt. Kartan visar även att sådant tyst kunnande som t.ex. intuition eller 
kollektiv sakkunskap som inte naturligt relateras till finansbranschen, också har en 
viktig funktion i organisationen. 
                                                           
27 Se bilaga 9 
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5 Slutdiskussion 
 
Att förenkla verklighetens många dimensioner är en utmaning. En förenkling av 
verkligheten kan ofta medföra brister och snedvridningar, men också klarhet eller insyn 
i det vi inte annars förmår uppfatta i en komplex verklighet. Min karta över det tysta 
kunnandets värld har erbjudit mig nya möjligheter, men har även lett mig in på stigar 
som behöver röjas mer för att bli mera lättframkomliga. 
 
I artikelsamlingen motsvaras utvärderingen av instrumentet för kartläggning av artikel nr 
6 ”Turning Murderers into midwifes”. Artikeln är gemensam med Maria Österåker och i 
den presenterar och diskuterar vi våra erfarenheter av två olika metoder att intervjua med 
kort. Båda författarnas del i arbetet är lika stor d.v.s. 50%. Också artiklarna 4 och 5 som 
tidigare relaterats till kapitel 3 innehåller diskussion kring resultat för avhandlingen 
 
I början av denna avhandling och artikel 1konstaterades det att svårigheterna med att 
studera och därmed även kartlägga tyst kunnande beror på: 
 

 Att tyst kunnande är svårt att uttrycka p.g.a. avsaknaden av ett språk 
eftersom tyst kunnande är av hög abstraktionsgrad. 

 Att man är mer eller mindre omedveten om sitt tysta kunnande 
 Att en låg värdering av tyst kunnande medför ointresse eller rentav 

motstånd mot att satsa på den ansträngning studien kräver 
 Att tyst kunnande är direkt relaterat till individ och situation  

 
För att råda bot på dessa svårigheter har jag föreslagit att man kunde använda epitet för 
tyst kunskap som ett ställföreträdande språk för tyst kunnande, samt intervjuer med 
ETK-kort som medel för datainsamling. 
 
 
5.1 Epitet för tyst kunnande som språk för tyst kunnande 
 
Som tidigare nämnts i kap. 1 är användningen av språk starkt förknippad med den 
omgivande kulturen. Min utvärdering kommer att bestå av en utvärdering av ETK 
relaterad till kulturen i den undersökta miljön men även mer generellt som ett språk för 
tyst kunnande. 
 
Fördelar med ETK 
Processen med insamlingen av ETK har lett till en mer mångsidig bild av tyst kunnande, 
speciellt gällande de tre A:n Aktör, Abstraktion och Aktivitet. Den har även gett en 
djupare förståelse i vad det tysta kunnadet består av då en ny dimension av författarnas 
texter har lyfts fram. Att jag har presenterat informanterna ett brett spektrum av 
begrepp, inte endast de som kan anses självklara har också fördjupat förståelsen i det 
tysta kunnandet. Så kom undersökningen att ge mig en djupare bild av IT 
programmerarnas arbete och det tysta kunnande de använder, bl.a. den höga graden av 
tyst kunnande men även hur viktig den kreativa och sociala biten är i deras arbete. Ett 
arbete som tidigare tedde mig mycket osocialt och logiskt-systematiskt. 
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Den största och klaraste fördelen med att använda ETK har varit den hjälp 
informanterna har fått att uttrycka sig. Detta kan relateras till de svårigheter och faktorer 
som jag i kap. 3.3 diskuterade att fanns hos forskaren, informanten och i interaktionen 
mellan informant och forskare. ETK har verkligen erbjudit informanterna det språk för 
tyst kunnande som de redan har haft inom sig, men som de inte varit medvetna om eller 
i alla fall inte kunnat utnyttja såsom djupintervjuerna i Pilotstudie I visade. Genom att 
diskutera begreppen har jag som forskare fått ta del av informanternas personliga 
uppfattningar om innehållet i begreppen och på så sätt minskat forskarens påverkan. 
Mina ambitioner var inte att skapa det ultimata språket för tyst kunnande och det har jag 
heller inte gjort. En stor del av det tysta kunnandet och den magi som många kopplar till 
det kommer även i fortsättningen att vara utom räckhåll. Men jag anser ändå att jag 
genom ETK avsevärt har ökat våra möjligheter att studera det tysta kunnandet. 
 
Nackdelar med ETK 
Relationen till den omgivande kulturen ledde till svårigheter eftersom insamlingen av 
ETK främst skedde ur engelskspråkig litteratur. Svårigheterna bestod först och främst i 
att översätta begreppen till det svenska språket men efter det att få dem att motsvara den 
finlandssvenska österbottniska kulturen. En överföring av ETK från ett språk till ett 
annat eller från en kultur till en annan kräver alltid en anpassning till rådande 
omgivning 
 
 Engelska (text)  Svenska (text)   Österbotten (tal) 
 
  

Common sense  Sunt förnuft   Sunt bondförnuft 
 
 
Figur 18. Kulturanpassning av ETK 
 
Den här kulturanpassningen visade sig vara svårare än förväntat. Först resulterade 
överföringen från engelska till svenska ofta i flera svenska ETK för ett engelskt vilket 
ledde till en ökning av antalet28 ETK. Efter utvärderingsstudien kunde jag konstatera att 
många ETK kunde sammanföras eftersom de upplevdes som synonymer av 
referenterna. Problemet är dock att bestämma var gränsen skall gå för vilka som skall 
sammanföras eftersom det i utvärderingsundersökningen ändå inte fanns ett enda par 
ETK som alla informanter ansåg vara synonymer. Mina språkkunskaper i både det 
engelska språket och det svenska språket ledde dessutom till att en del av 
översättningarna kan anses klumpiga t.ex. ”gut-feeling” som blev ”att känna i 
maggropen”. En bättre översättning skulle kanske ha varit ”magkänsla” eller ”en känsla 
i magen”. Den samling ETK som användes i utvärderingsstudien bestod av alla 
insamlade ETK, den hade alltså inte anpassats till en viss bransch. Detta ledde till att det 
fanns med ETK som inte uppfattades som tillämpliga av samplet. Det var dock endast 
ett kort som inte valdes av någon informant vilket ändå tyder på att jag genom att ha 
med alla ETK har fått sådan information som jag skulle ha missat om jag utgående från 
min förförståelse skulle ha branschanpassat de använda ETK. Att ta med alla kort ledde 
även till att många intervjuer drog ut på tiden och att både informant och forskare blev 
                                                           
28 92 st. engelska blev 99 st. svenska 
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uttröttade mot slutet av de långa intervjuerna. Denna trötthet ledde till lägre 
koncentration och även till att många ETK i slutet av intervjuerna inte behandlades lika 
grundligt som de i början. Tröttheten uttrycktes av många informanter i olika former 
som t.ex. av nr 9/III ”jag borde inte ha valt med de trettio sista korten”. En minskning 
av antalet kort skulle råda bot på den långa tiden, tröttheten och 
koncentrationssvårigheterna men skulle också leda till att man går miste om en del 
information.  
 
 
5.2 ETK-kort som hjälpmedel vid intervjuer om tyst kunnande 
 
Djupintervjuerna i den första pilotundersökningen visade helt klart ett behov av 
hjälpmedel för att bl.a. behålla fokuseringen på ämnet tyst kunnande. I sin artikel ”To 
put your cards on the table – collection of data through silent interviews” diskuterar 
Maria Österåker (2001) problem med att samla in empiri om självklara och abstrakta 
företeelser. Hennes lösning på problemet har varit att använda kort som hjälpmedel i 
intervjuerna. Trots att jag inte var ute efter att minimera forskarens roll i intervjun 
såsom Österåker, ansåg jag ändå att kortintervjuer lämpade sig för ämnet tyst kunnande. 
”Kortspelet” gjorde intervjutillfällena mindre spända och ledde till ett mera aktivt 
deltagande från informanternas sida än situationen vid en mera traditionell intervju. 
Korten visade sig även lämpliga som hjälpmedel vid informanternas val av ETK då de 
tydligt avgränsade vad som skulle ingå i diskussionen och vad som kunde lämnas 
utanför. Kort med ETK visade sig vara utmärkta för det behov av utlösare och fokus 
som fanns. Genom att behandla varje kort för sig ägnade informanterna full 
koncentration åt varje kort. Så gott som utan undantag satt informanterna med kortet i 
handen och begrundade det, pekade och gjorde olika gester med kortet som redskap 
t.ex. kastade bort det över axeln eller slå det i bordet. Genom att informanterna höll kvar 
de kort som redan avhandlats kom dessa även till hjälp genom att de nya korten 
relaterades till dem i t.ex. tidsföljder, vilka som hörde ihop eller var synonymer. Flera 
informanter använde korten till att systematiskt bygga upp system av ETK. Tyvärr var 
jag inte tillräckligt förberedd på detta och kunde därför inte utnyttja den tilläggskunskap 
dessa system skulle ha kunnat bidra med. 
Att använda kort  som hjälpmedel vid intervjuer utökar kvaliteten på en djupintervju 
oberoende av vilket paradigm man valt. Exempel på detta finns i artikel 6 där min 
medförfattare Maria Österåker beskriver hur hon använde sin kortmetod  inom 
fenomenografisk forskning29.  
 
 
5.3 Taxonomier som hjälpmedel för analys av empiri om tyst kunnande 
 
Det två taxonomierna för ETK som användes vid analys av det empiriska materialet var 
uppbyggda i familjer. Den första baserade sig på involverade aktörer och grad av 
abstraktion och den andra på berörd aktivitet. Taxonomierna var till stor nytta i början 
av arbetet speciellt då de tydligt visade på hur varierande det tysta kunnandet är. Genom 

                                                           
29 En mer omfattande beskrivning av denna metod och forskning finns i hennes 
doktorsavhandling Arbetsplatsens betydelse (2003) utgiven av Svenska handelshögskolan 
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taxonomierna skapades den djupare förståelse av det tysta kunnande som var ett av 
ändamålen med denna avhandling. 
I analysskedet var nyttan av taxonomin för berör aktivitet större än den för aktör och 
abstraktion. Det som tydligast framkom i utvärderingsstudien var de problem och brister 
som dessa taxonomier gav upphov till, främst gällande problemet med att gruppera 
informanternas information om innehållet i ett ETK. Det visade sig ofta svårt att avgöra 
t.ex. graden på abstraktion men även att definiera antalet aktörer. Den berörda 
aktiviteten var dock i de flesta fall enkel att avgöra kanske även därför att det var 
möjligt att gruppera ett och samma ETK i flera grupper av aktiviteter. Största bristen 
metoden visade sig ha berör forskarens roll vid analysen av materialet, d.v.s. forskarens 
subjektivitet i det skede då det innehåll informanterna hänförde till ETK skulle tolkas 
enligt taxonomierna. Trots att jag som forskare hade försökt att bortse från min egen 
uppfattning av begreppen och uteslutande se informantens mening är jag medveten om 
att det finns en risk för att min egen tolkning har påverkat i de mera oklara fallen. Den 
stora variation mellan innehållet i de olika ETK tyder i alla fall på att jag som forskare 
lyckats föra fram informanternas tolkningar mer än mina egna men risken för forskarens 
påverkan i tolkningsskedet anser jag dock ändå vara en brist med metoden. 
 
 
5.4 Värderingen av tyst kunnande genom ETK 
 
Den värdering av hur viktigt ett ETK är för slutresultatet av informantens arbete utgick 
från de valda ETK-korten. De ETK som inte hade betydelse för deras arbete var alltså 
redan i detta skede bortsållade. Jag upplevde inte att informanterna hade några problem 
att förstå att alla de utvalda ETK hade någon form av betydelse för deras arbete. 
Däremot var det ofta som informanterna inte uppfattade att betydelsen kunde vara både 
negativ och positiv. Ett ETK kunde alltså vara viktigt för slutresultatet av deras arbete 
på så sätt att det kunde försämra resultatet. Detta upplevdes dock inte som ett stort 
problem i studien eftersom vi i början av intervjuerna diskuterade saken. Ett större 
problem som diskuterades var att informanternas värdering kunde förändras under 
intervjuns lopp. En informant uttryckte att en ny värdering av de första ETK troligtvis 
skulle leda till en lägre värdering av dem till följd av bl.a. deras värde i relation till 
senare högt värderade ETK. Ett fåtal gånger bad en informant att få ändra sin värdering 
i efterskott, vilket även beviljades. Det som före studien verkade vara ett stort problem, 
nämligen att kunna värdera tyst kunnande visade sig under studien vara det enklaste. I 
de flesta fall ansågs det enklare att sätta ett värde på ett ETK än att ge en mening åt det. 
Ofta så att diskussionen kring ett ETK startade med ”Det är helt klart en 5” för att sedan 
stanna upp en stund inför meningen i begreppet. Det behövs kanske ännu poängteras att 
den värdering som gjorts utgick från informantens subjektiva åsikt av värdet på det tysta 
kunnandet vilket inte behöver motsvara det värde organisationen tillmäter det. 
 
 
5.5 Kartläggning av tyst kunnande 
 
Målet med denna undersökning var att kartlägga tyst kunnande i organisationen X. 
Detta gjordes för att kunna lokalisera tyst kunnande, för att studera den mening 
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begreppen för tyst kunnande har i organisationen samt för att få en bild av hur viktig 
den tysta dimensionen av kunnade är i organisationen. 
De individuella kartorna ger en inblick i vilka aktiviteter som ingår i informanternas 
arbete och i de olika formerna av tyst kunnande som informanten använder sig av. En 
kartläggning av detta slag är inte och skall inte vara statisk. Detta medför att det i 
många fall finns ett behov av att göra uppföljningar för att t.ex. uppfatta inlärning eller 
förändringar beroende på nya processer.  
De gruppvisa kartorna ger en större förståelse för likheterna och olikheterna inom en 
organisation. Olikheterna kan relateras till de olika gruppernas olika arbetsuppgifter 
men även till t.ex. utbildning och kultur inom gruppen. En viktig faktor som framkom i 
studien är de olikheter i mening och värde som fanns mellan t.ex. ledningen och de 
ledda. I denna studie användes grupperingar som avdelningar, ledning/icke ledning och 
hög/låg rankade. Kön, ålder och t.ex. utbildning kan mycket väl vara de grupperingar 
som i andra situationer betyder mer för en organisation. 
 
Den karta som omfattar hela organisationen visar den stora variation gällande 
användning av, meningen i och värdet av det tysta kunnandet som finns i 
organisationen. Nyttan av denna karta ligger främst i att man kan visa på att denna 
variation förekommer men även på hur mycket tyst kunnande som finns och används 
inom organisationen liksom även hur viktig denna är för organisationen. De olikheter 
som framkommer i kartan bör följas upp i de gruppvisa kartläggningarna för att man 
skall kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga för att avhjälpa eller beakta 
olikheterna. 
 
 
5.6 Förändringar av ETK-kort intervjuer för kartläggning av tyst 
kunnande 
 
Genom användningen av ETK-kort har jag uppfyllt det krav som Patton (1990:279) 
sätter när han skriver att: 
 

The task for the interviewer is to make it possible for the person being interviewed to bring the 
interviewer into his or her world. The quality of the information obtain during an interview is 
largely on the interviewer. ....... Evaluators can enhance the utilization potential of the information 
they collect by making sure they take the necessary steps to increase the quality of their findings 
(Patton 1990:279) 

 
Metoden har dock fortfarande brister som kan och bör rättas till. Den viktigaste 
förändringen som jag föreslår åtgärdar brister vad gäller forskarens påverkan på 
tolkningen av meningen i ETK. Ett sätt att motverka denna påverkan är att frånta 
forskaren den tolkande rollen i detta skede av processen d.v.s. låta informanten själv 
gruppera ETK. Lämpligt för detta skulle vara att fortsätta ”kortspelet” med en form av 
spelbräde med en struktur innehållande de olika grupperingarna dit informanterna själva 
skulle få placera ETK-korten enligt hur de uppfattar dem. 
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Figur 19. Förslag till spelplan för tolkning enligt ETK taxonomier 
 
Risken finns här att processen blir alltför invecklad samt att fokus blir mera på ”spelets 
tekniska natur” än på innehållet i det tysta kunnandet. Eftersom intervjuerna redan nu 
varit långa finns det även en risk för att detta skulle dra ut ännu mera på tiden. Samtidig 
kunde ett spelbräde fungera positivt på att hålla uppe koncentrationen och minska på 
tröttheten eftersom intervjerna skulle bli mera aktiva och kanske upplevas som mer 
”spännande” 
 
En annan förbättring av metoden med ETK-kort intervjuer gäller själva ETK. En 
ytterligare genomgång av ETK kan minska antalet epitet ytterligare eftersom det 
fortfarande förekommer begrepp som av de flesta anses som synonymer. Ett annat sätt 
att minska antalet är att mer anpassa uppsättningen kort enligt den rådande situationen. 
Risken med detta är att man i sin iver att få en mer lätthanterlig metod med färre kort 
minskar den variation av information som de enstaka valen eller de små skillnaderna i 
mening bidrar med. Det som talar mot en minskning av antalet kort genom en 
kulturanpassning är att det i utvärderingsundersökningen endast var ett kort som inte 
valdes trots att jag inte hade kulturanpassat korten. 
 
 
5.7 Denna avhandlings kontribution 
 
I kapitel 1.3 uttrycker jag avhandlingens främsta utmaningar. För det första, behovet av 
nya metoder för företagsekonomisk forskning i tyst kunnande och jag frågar mig om det 
finns ett dolt språk för tyst kunnande som kunde användas i en sådan metod. För det 
andra konstaterar jag att det inte är acceptabelt att låta bli att leda tyst kunnade i 
organisationer och frågar mig därför om den metod som utvecklas för forskning även 
kunde fungera inom organisationerna som ett ledningsinstrument. För att visa hur jag 
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har tacklat dessa utmaningar kommer jag att presentera avhandlingens kontribution skilt 
för forskning och för ledning. 
 
Huberman och Miles (1994) påtalar en verifikation för att kontrollera den påverkan som 
kan snedvrida en undersökning. De anser att kontroll bör göras på: 
 

 Mängden av data som finns inom området 
 Vilken roll första intrycket haft 
 Selektivitet 
 Relationen mellan samtida händelser 
 Extrapolering 
 Icke reliabel information 
 Anpassning av information 

 
Vid en verifiering av den här studien kan man konstatera att mängden av data om tyst 
kunnande är liksom isbergsmetaforen berättar för oss större än vi kan uppfatta. Därför 
kan man inte påstå att studien uppfyller den första punkten. Dock uppfyller metoden för 
ETK-kortsintervjuer mer av punkt ett eftersom metoden har lett till både en breddning 
och en fördjupning av insamlad information jämfört med tidigare metoder. 
En påverkan av det första intrycket sker inte hos forskaren eftersom dennes roll som 
intervjuare är tämligen passiv. Däremot kan man hos informanterna se en viss påverkan 
av detta slag i t.ex. värderingen av ETK. Det framkom en kommentar av en informant 
om att värderingen i början inte motsvarade den i slutet. 
Forskarens selektivitet kommer fram i början av processen med utvecklingen av 
metoden. Det är ju forskaren själv som väljer ut begreppen för ETK. En viss kontroll 
skedde genom pilotstudie II och utvärderingsstudien III där vissa ETK eliminerades och 
där informanterna även hade chans att lägga till ETK som de saknade. Vid själva 
intervjutillfället och analyserna därefter har forskaren dock inte haft möjlighet till 
selektion. 
Eftersom undersökningen inte sökt orsakssamband har den inte snedvridits p.g.a. 
felaktiga orsakssamband. Däremot finns det en risk för att t.ex. samstämmigheten i IT 
avdelningens uppfattning om ETK beror på andra saker än att informanterna finns på 
samma avdelning. Eftersom syftet var en kartläggning av hur det är påverkar en sådan 
felaktig korrelation inte metodens användbarhet. 
Risken för en generalisering finns alltid speciellt eftersom forskning fortfarande 
förväntas presentera resultat som gäller generellt. Metoden i sig kan säkert användas på 
så stora sampel att en generalisering kan ske men informationen som samlats med 
metoden är fortfarande subjektiva uppfattningar och värderingar och skall därför inte 
generaliseras. Syftet med metoden för kartläggning har inte varit att generalisera endast 
att presentera en speciell kontext varför inte problemet med en extrapolering är aktuellt. 
Informationens subjektiva form har redan diskuterats flera gånger i detta arbete och jag 
inser att metodens svaghet enligt många ligger i denna punkt. Eftersom jag dock varit 
intresserad av att presentera informanternas subjektiva uppfattningar inte objektivitet 
uppfyller undersökningen de mål som satts för reliabel information. 
I analysskedet reflekterade jag över vilken påverkan min egen uppfattning hade på 
analysresultatet. Resultatet av dessa reflektioner presenterade jag i 5.6 i ett förslag till 
spelplan för informantens ”egen analys”. Eftersom analyserna ändå innehåller så stor 
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variation i betydelsen i ETK begreppen är slutsatsen dock den att analyserna inte har 
anpassats till min egen uppfattning om de olika ETK. 
 
Kontribution gällande tyst kunnande i den akademiska världen 
Avhandlingens bidrag till forskarsamfundet finns både på teoretisk nivå och på 
metodnivå. 
Ett av avhandlingens delsyften var att fördjupa förståelsen av tyst kunnnande. Det syftet 
anser jag mig ha uppnått genom det bidrag till den akademiska världen som återfinns i 
avhandlingens teoriutveckling. Jag har gjort det med en översikt av de viktigaste 
diskurserna som förts kring tyst kunskap och i artikel 1 genom att ha påtalat de problem 
som relateras till tyst kunnande. I avhandlingen som helhet och i artiklarna 2, 3 anser 
jag kontributioner ligger i den breddning av definitionen av tyst kunskap som jag 
framför genom ”epiteten för tyst kunskap”. En breddning som kan sammanfattas i att: 
 
 

”Tyst kunnande är en dimension av kunskap som är i abstrakt form, men som kan 
iakttas t.ex. genom konkret handlande eller resultat. Det tysta kunnandet 
förekommer såväl på individ som på kollektiv nivå och ingår i alla de handlingarna 
som sker i en arbetssituation oberoende av om det är en mental, sensorisk, social 
eller praktisk aktivitet” 
 

 
 
I dessa ETK hittade jag det ”dolda” språket för tyst kunnande som jag frågade efter i 
utmaning nummer I 
Jag anser dock att den här avhandlingens viktigaste bidrag till forskningsgemenskapen 
återfinns i kapitel 3 och artiklarna nr 4, nr 5 och nr 6, d.v.s. i metoden för ETK-
kortsintervjuer. Här visar jag att jag har avklarat utmaning nr I helt och att det ”dolda” 
språket som finns i ETK kunde användas till en ny metod för att samla in information 
om tyst kunnande. Utvärderingen av metoden har även visat att metoden på många sätt, 
t.ex. gällande fokus och mängd av information, har fungerat bättre än andra metoder för 
företagsekonomisk forskning i tyst kunnande. Genom att i artikel 4 visa hur ETK-
kortsmetoden för att studera tyst kunnande har utvecklats och i artikel 5 visa resultatet 
av utvärderingsundersökningen har jag inte bara presenterat en utvärderad metod för 
datainsamling utan förhoppningsvis även uppmuntrat andra forskare till att själva 
vidareutveckla metoden för att passa deras behov.  
 
Kontribution gällande ledning av tyst kunnande i organisationer 
Avhandlingens bidrag till företagsvärlden består av det ”verktyg” för kunskapsledning 
som metoden för ”ETK för kartläggning av tyst kunnande”, som presenterats i artikel nr 
4, erbjuder organisationer. Metoden med ETK-kortsintervjuer som utvecklades för att 
underlätta forskarens materialinsamling visade sig även vara lämplig som 
ledningsinstrument. Det blev en metod för att lokalisera tyst kunnande men också för att 
kartlägga den gemensamma förståelsen av det använda språket för tyst kunnande och 
för att uppfatta värdet av det tysta kunnande som organisationens medlemmar besitter. 
Förutom detta visar resultaten av utvärderingsundersökningen i kapitel 4 och artikel nr 
5 på att det tysta kunnandet verkligen är en stor del av kunskapsresursens isberg. Detta 
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leder naturligt vidare till insikten att ledning av också tyst kunnande kan förväntas 
påverka organisationens verksamhet och resultat, en insikt som visar på att den andra 
utmaningen om ledning av tyst kunnande var befogad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20 De enskilda artiklarnas kontribution 
 
 
5.8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den mera omfattande definitionen av tyst kunnande erbjuder forskaren nya möjligheter 
för forskning. Genom en breddning mot mera kollektiva former liksom mindre abstrakta 
former av tyst kunnande sätts min ursprungliga tanke om forskning i spridningen av tyst 
kunnande i helt ny dager. Breddningen visar att möjligheterna till spridning av tyst 
kunnande finns. Alltså skulle forskning i t.ex. olika metoder för spridning av tyst 
kunnande och deras praktiska användning vara intressant. Eftersom breddningen även 
visar hur olika typer av tyst kunnande används i olika aktiviteter kunde forskning i olika 
yrkens eller uppgifters specifika tysta kunnande vara av stort värde speciellt för 
yrkesutbildningen och för arbetsplatsutbildning/fortbildning. Både för att säkerställa sig 
om att man lär rätt saker men även för att välja rätt metoder så att även det tysta 
kunnandet skapas. 
ETK-kortsintervjuer kunde i framtida forskning användas för att under en längre tid 
följa upp individuella och/eller organisatoriska förändringarna i tyst kunnande, relaterat 
till kunskapsutveckling genom utbildning och/eller mognad. På detta sätt kunde man få 
mer insikt i vilken nytta utbildning har för utvecklingen av tyst kunnande. Denna 
kunskap som är betydelsefull vid ledning av kunskap i organisationer. 

Artikel 1: Artikelns kontribution är diskussionen om perception, språk, värde och distans som 
faktorer som försvårar ledning och speciellt spridning av tyst kunnande. 

 
Artikel 2: Artikelns kontribution är de möjligheter som epitet för tyst kunskap (ETK) erbjuder 

som ett språk för tyst kunnande. En ytterligare kontribution är de taxonomier för ETK 
som erbjuder nya möjligheter att fördjupa insikten i begreppet tyst kunskap. 

 
Artikel 3: Artikelns kontribution är en helhetssyn på forskarnas kunskap om begreppet tyst 

kunskap och en breddning av definitionen på tyst kunskap dessa ger upphov till. 
 
Artikel 4: Artikelns kontribution är en visualisering av utvecklingsprocessen för metoden “ETK 

kortsintervjuer”. Genom artikeln ges forskare och ledare en inblick i hur metoden kan 
användas för materialinsamling och kartläggning. 

 
Artikel 5: Artikelns kontribution är att den visar att metoden fungerat då den använts som ett 

kartläggningsinstrument i en empirisk undersökning. En kontribution är även 
undersökningens resultat gällande användning, mening och värdet av tyst kunnande i 
företag X 

 
Artikel 6: Artikelns kontribution är att den visar på hur man genom att använda stimuluskort i 

intervjuer om abstrakta, självklara ämnen ökar kvaliteten och kvantiteten på empiriskt 
material. 
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Om det var äventyrslystnad (att beträda outforskad mark) eller dumhet återstår att se. 
De bekanta stigarna visade sig dela sig och jag kom kanske inte alltid dit jag 
förväntade mig att komma. Så mycket vet jag åtminstone att om jag inte hade valt att 
följa dessa nya stigar finns det mycket i området som skulle ha förblivit osett under min 
resa. Eftersom jag tog dem finns hos mig nu vyer, dofter, ljud och känslor som jag inte 
skulle vilja vara utan. 
Nu lider den här resan mot sitt slut. Som efter alla resor känns det bra att komma hem 
igen men samtidigt har det givit mersmak. Om nästa resa är till samma ort eller till en 
närliggande återstår att se men det är  klart att har man en gång smittats av reslust ter 
sig världen som ett enda stort äventyr som bara väntar att man skall ta sig an det. 
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Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations 
Tua Haldin-Herrgard 

 
Abstract 
To manage intangible assets as knowledge is perceived an important capability for 
competition. One of the main matters for managing knowledge resources is diffusion of 
knowledge within organizations. Knowledge management needs different forms 
according to the possibility to code knowledge. 
Internal individual processes like experience and talent obtain tacit knowledge that is 
difficult to code. Therefore it cannot be managed and shared as explicit knowledge.  
To rely on personal tacit knowledge is risky. Conversion of tacit knowledge to explicit 
or at least ability to share it offers greater value to an organization. But what are the 
difficulties related to sharing tacit knowledge? Different difficulties are to be found 
related to perception, language, time, value and distance. 
 
Keywords: Tacit Knowledge, Knowledge Management, Organizational Learning, 

Knowledge Diffusion 
 
Introduction 
To manage intangible assets such as knowledge is perceived to be an important 
capability for competition. One of the main matters for organizations managing their 
knowledge resources is diffusion of knowledge within the organization. 
Knowledge resources can be divided into at least two different parts depending on the 
possibility to structure and to code the knowledge. The possibility to code and the 
externalization of knowledge is of essential importance to the diffusion of it according 
to some researchers when others again considers the codifying unnecessary or of minor 
importance. 
Structured knowledge is often diffused by different systems for storing and sharing 
knowledge and today much scientific interest has been in the technology of these 
systems. (Bennett and Gabriel 1999; Zack 1999) The recent interest in Knowledge 
Management (KM) and especially the interest in the Information Technology (IT) 
paradigm of KM (Gloet 2000) is an indication of this interest. Different forms of 
codifying, written or spoken, also diffuse unstructured knowledge and scientific interest 
has been aimed at the communication of knowledge in different forms (Lee 1994 in 
Bennett and Gabriel 1999). 
There has been some interest in management of tacit knowledge but the field is still 
relatively unexplored and not fully understood (Zack 1999) compared to work on 
explicit knowledge. (Leonard, Sensiper 1998; Holtshouse 1998) The interest in 
diffusion of tacit knowledge has been rare but is increasing (Augier and Vendelo 1999). 
A deeper understanding of externalization and diffusion of tacit knowledge must be 
obtained for organizations to unleash the resources of tacit knowledge. Understanding 
the difficulties of tacit knowledge could be a mean for such deeper understanding. 
What are the difficulties related to sharing tacit knowledge? The article sets a 
theoretical foundation to an empirical analysis of the field. 
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Knowledge resources in organizations 
Different levels of knowledge, regarding to the possibility to codify, can be recognized 
in organizations knowledge resources (Gore and Gore 1999). The easiest to code is 
structured knowledge, in for example databases and instruction books. Unstructured 
knowledge found in for example reports or discussions is possible to code but this is 
not always done. The hardest to code is tacit knowledge that is the most transparent and 
subjective form of knowledge. (Augier, Vendelo 1999).  
Organizations knowledge resources have pertinently been described as an iceberg. The 
structured, explicit knowledge is the visible top of the iceberg. This part of the 
knowledge resource is easy to find and recognize and therefore also easier to share. 
This is also done in organization trough different forms of technological and 
pedagogical methods. Beneath the surface, invisible and hard to express, is a 
momentous part of the iceberg. This hidden part applies to tacit knowledge resources in 
organizations. We know more than we can express (Polanyi 1966) and therefore this 
part of the knowledge resource can be more difficult to share. 
 
Tacit knowledge 
The tacitness of knowledge is hard to estimate but knowledge can be seen in a spectrum 
where on one extreme end we find the completely tacit and unconscious knowledge and 
on the other end the completely explicit, structured and coded knowledge (Polanyi in 
Leonard and Sensiper 1998). In such a dualist framework tacit and explicit is 
juxtaposed or co-existing in a synergetic relationship (Gill 2000) In working life we 
find many epitomes of tacit knowledge such as intuition, rule-of-thumb, gut feeling and 
personal skills. These can be classified into two dimensions, the technical and the 
cognitive dimension. The technical dimension encompasses information and expertise 
in relation to “know-how” and the cognitive dimension consists of mental models, 
beliefs and values. (Gore and Gore 1999) Individuals are the primary repositories of 
tacit knowledge that due to its transparent characteristics is difficult to communicate. 
We can understand tacit knowledge as -when one has emancipated oneself from the 
technical formulas for action -. It is for example to be able to cook without a recipe or 
to have an intuitive feeling of the right decision. 
 
Tacit knowledge is obtained by internal individual processes like experience, reflection, 
internalization or individual talents. Therefore it cannot be managed and taught in the 
same manners as explicit knowledge.  
When explicit knowledge is possible to store in mechanical or technological way, like 
in handbooks or information systems, tacit knowledge is mostly stored only in human 
beings. 
Tacit knowledge cannot be lectured and it cannot be found in databases, textbooks, 
manuals or internal newsletters for diffusion. It has to be internalized in the human 
body and soul. Different methods like apprenticeship, direct interaction, networking 
and action learning that include face-to-face social interaction and practical experiences 
are more suitable for supporting the sharing of tacit knowledge. 
To rely on personal tacit knowledge in organizations is risky. Conversion of tacit 
knowledge to explicit or at least ability to share it offers greater value to the 
organization. 
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Power of tacit knowledge 
Tacit knowledge can also be seen as the topping of the cake. Structured and explicit 
knowledge is of importance but to achieve excellence in a job one have to master 
higher levels of knowledge, the unstructured and intangible tacit knowledge. Explicit 
knowledge is for everyone to find and use but tacit knowledge separates the masters 
from the common. (Lawson and Lorenzi 1999) An organizations core competency is 
more than the explicit knowledge of “know-what” it requires the more tacit “know-
how” to put “know-what” to practice (Brown and Duguid 1998). 
Tacit knowledge makes work go smooth, it increase quality of the work and it often 
characterizes a master of his/hers profession. 
The efficiency of making decisions, serving customers or producing is improved by the 
use of tacit knowledge. Also the accuracy of task performance is improved by the use 
of tacit knowledge (Brockmann and Anthony 1998) 
In the world of today where the significance of time is increased while the length of it 
is decreased experts can achieve major time saving improvements by using tacit 
knowledge. 
Even if coded knowledge is easier to diffuse is the role of tacit knowledge often 
essential for being able to use coded knowledge. Coded knowledge can even be 
unusable without the augmentation of tacit knowledge. (Shariq 1999; Brown and 
Duguid 1998) One can learn the importance of service quality by reading textbooks but 
not learn a “smiling attitude” by reading about it. 
 
 
Sharing Tacit Knowledge 
The characteristic of tacit knowledge is the difficulty to code it to be shared. There can 
be found two different schools regarding externalization and codification of tacit 
knowledge. One that believes that tacit knowledge must be made explicit for sharing 
and another that regards tacit knowledge as always being tacit. 
One example of the first is Nonaka and Konno (1995) that have created a model of 
knowledge creation in the SECI-model. This model also consist transfer of tacit 
knowledge. They assert that the process include four modes, Socialization, 
Externalization, Combination and Internalization, in an ongoing circular movement. 
Socialization includes the essential social interaction that is needed to learn new 
knowledge. In this mode tacit knowledge is converted to tacit knowledge. As many 
scientist claims learning is a social action and interaction is needed to be able to learn 
(see for example Argyris and Schön 1978) Learning is achieved for example by 
modeling or teamwork. For knowledge to be shared it first has to be made conscious 
and articulated, an externalization must occur. In the second mode this externalization 
converts tacit knowledge to explicit. Some understandable forms of expressing or 
articulating tacit knowledge are to be developed (Nonaka and Konno 1998). In the 
process of combination, that is the third mode, explicit knowledge is transferred to 
explicit knowledge. Now knowledge is transferred by communication at for example 
meetings or discussions. The last mode is Internalization that converts the explicit 
knowledge back to tacit knowledge. The individual will at this mode absorb the 
knowledge by for example learning-by-doing, training or exercising. 
The mode in focus in this article is externalization. Difficulties are raised in reducing 
the tacitness of one’s knowing in order to make it explicit. It often is difficult to 
document or even express things that seem obvious and natural to one self. To be able 
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to share tacit knowledge the possessor of it must first become conscious of the 
knowledge he/she possesses and then find a way to express the knowledge. Only after 
this can a sharing of knowledge occur. But even then are many of the traditional 
methods of knowledge diffusion impossible to apply. 
This externalization could accordingly cause problems in diffusion of tacit knowledge. 
But is externalization really necessary? Are we always conscious of what we do when 
we share our tacit knowledge or are tacit always going to be tacit? 
The other school regarding the sharing of tacit knowledge claims that this is the case. 
According to this view there is no need to express explicitly tacit knowledge. To make 
all knowledge explicit and eliminate the tacit personal elements in it could even be 
destructive to all knowledge (Polanyi 1966). Tacit knowledge includes the ability to 
percept particulars that constitute entities. In externalizing tacitness, the focus is moved 
from the entity to the particulars. If this focus is changed to the particulars the sight of 
the entity is lost and with that also the tacit knowledge. Accordingly, to diffuse tacit 
knowledge the exertion should not be in externalizing it but in understanding entities by 
their particulars. 
We share explicit as well as tacit knowledge in interaction with other people and trough 
experience and exercise. Whether the distributor of the tacit knowledge is conscious of 
the knowledge and the sharing or not is not of importance. (see, Polanyi 1958, 1966, ) 
 
Irrespective of the need of externalization in sharing tacit knowledge there is an 
agreement that tacit knowledge diffusion is more difficult than the sharing of explicit 
knowledge. Many of the ordinary methods for knowledge diffusion used in 
organizations today are of minor use in regard to sharing of tacit knowledge. 
(Brockmann and Anthony 1998) Tacit knowledge cannot be taught, trained or educated 
(Brockmann and Anthony 1998) it can only be learnt. To learn tacit knowledge requires 
active contribution of the learner and the learning-process takes time. On this road to 
tacit knowledge there is many obstacles that will obstruct or make our journey difficult. 
 
 
Difficulties of sharing Tacit Knowledge 
If tacit knowledge is viewed as Polanyi (1958) proposes as highly individual and 
achievable only trough personal experience, diffusion seems to be impossible. (Augier 
and Vendelo 1999) Other researchers propose a more positive attitude to diffusion of 
tacit knowledge (Bennett and Gabriel 1998). Irrespective of the opinion of means of 
knowledge diffusion researchers consent in that there are difficulties in sharing tacit 
knowledge. (see for example: Nonaka, Konno 1998; Bennett, Gabriel 1999; Leonard, 
Sensiper 1998; Zack 1999; Holthouse 1998) These difficulties can mainly be related to 
perception and language but also to time, value, and distance.  
 
Perception and language are considered the main difficulties in sharing tacit 
knowledge. 
Perceptually the characteristic of unconsciousness entails a problem of people not being 
aware of the full range of their knowledge. (Polanyi 1958) Explicit knowledge is easy 
to recognize in oneself but the feeling of a missing link or the elements of intuition are 
harder to pinpoint. This kind of knowledge is so internalized that it often has become a 
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natural part of our behavior or way of thinking. As we do not have to be conscious of 
our heart beating we do not exert our self in reflecting on our tacit knowledge. 
Difficulties with language lie in the fact that tacit knowledge is held in a non-verbal 
form. To articulate something that seems natural and obvious is hard for most people. 
More experience and deeper knowledge leads to higher tacitness of knowledge and that 
lead to greater difficulties to articulate the knowledge. A problem that follows this can 
be increased difficulties concurrently with expertise to express their tacit knowledge. 
The commonly used relation expert/novice in training is therefore in danger of 
obstructing the sharing of tacit knowledge if this problem not is taken into 
consideration. 
Another problem in this expert/novice relation is raised in finding the proper language 
to share expertise to novices. A diversity of terminology or jargon prevails among 
different occupational groups and lines of businesses and a sharing of all forms of 
knowledge depends on a joint language. This jargon can however also be a source for 
externalized tacit knowledge. In the attempts to externalize tacit knowledge a creation 
of new expressions occurs. For example new names for customers with certain 
characteristics are created. These new expressions often include also tacit dimensions. 
 
Time also raise difficulties for sharing tacit knowledge. The internalization of this form 
of knowledge requires a long time both for individual and organizational forms of 
knowledge. (Augier and Vendelo 1999; Bennett and Gabriel 1999) To not only 
experience but also to reflect on these experiences is time consuming but a necessity to 
develop tacitness in ones work. The speed of today’s business world increases and time 
for reflection is scarce. For new employees the time for introduction is often 
insufficient and few of the present employed have surplus time to attend to this 
introduction. The rapid change rate in today’s working life calls for continual life long 
learning and many employees are expected to take care of the learning needed. But still 
few organizations have reserved enough time for learning to achieve tacitness. More 
pressure on employees and shorter employments in working life today arises a risk that 
employees therefore don’t have sufficiently of time to attain tacitness in their 
knowledge. 
An organizational form of tacit knowledge can be found in routines, organizational 
culture and cognitive schemes. In these cases we can call in question the need of an 
externalization of tacit knowledge. Learning organizational culture or mental models 
occurs over time and trough active participation and interaction in the organization 
(Leonard and Sensiper 1998). When for example modeling is used for sharing 
organizational culture the model is not always aware of sharing knowledge. A 
conscious externalization of tacit knowledge has not taken place but tacit knowledge 
has been shared. In this case socialization is more important than the externalization. 
 
Value is another field with difficulties in sharing tacit knowledge as well as explicit 
knowledge. 
Many forms of tacit knowledge, like intuition and rule-of-thumb, has not been 
considered valuable (Zack 1999). Especially in some areas of business, as for example 
in decision-making it has been considered preferable to avoid everything but 
indisputable methods. Intuition doesn’t correspond to business related concepts as 
rationality and logic and therefore it is not preferable. Other forms like practical 



 97

“know-how” has been appreciated in for example craftsmanship but it has for example 
not been monetary rewarded in same extent as cognitive education as a form of “know-
that”. Value is often associated with some form of measurement. Today we have slowly 
learned to value immeasurable things like knowledge but to value even more intangible 
things like tacit knowledge is even today unusual. 
“Knowledge is power” is a phrase that is firmly embedded in our minds. Especially in 
the knowledge society of today knowledge has become a valuable asset on the labor 
market. If this power is collective in an organization this is fine but for many this refers 
to the power an individual can gain by hoarding knowledge for individual use. In this 
case the organization will only be a battlefield for exploiting the knowledge of 
colleagues and hoarding the one of one self. This of course will be of no benefit for the 
organization. 
Another difficulty is that not only the valuable and beneficial knowledge is shared 
through organizational or personal tacit knowledge. As for example in organization 
culture also such as bad habits and obsolete behavior is diffused. Once shared and 
internalized these bad habits tend to be difficult to stop. A solution to this problem 
could be to never let these be disseminated but it is difficult for the management to 
control what is shared and what to avoid to be shared. 
 
Distance also raises difficulties in today’s work-life. 
The need for face-to-face interaction is often perceived as a prerequisite for diffusion of 
tacit knowledge (Holtshouse 1998; Leonard and Sensiper 1998). But also other opinion 
is to be found. Polanyi shows other possibilities in an example of learning tacit 
knowledge of chess by studying earlier chess-masters games. (Polanyi 1958) In this 
case the tacit knowledge is communicated with the help of an intermediary in material 
form. But still the most common way of sharing tacit knowledge take place in face-to-
face interaction. 
In these days when organizations tend to disperse into more distant (Leonard and 
Sensiper 1998), virtual or global (Bennett and Gabriel 1999) forms, face-to-face 
interaction becomes more an exception than the rule. This will be a difficulty especially 
in sharing tacit knowledge. A great deal can be done true modern information 
technology to diffuse explicit knowledge but tacitness is hard to diffuse 
technologically. Perhaps today and future hightechnology will facilitate this diffusion 
in artificial face-to-face interaction, trough different forms of meetings in real-time and 
with vision and different forms of simulations.  
 
The difficulties with transfer of tacit knowledge can however also be of advantage for 
the organization. Tacit knowledge in for the organization crucial areas obstructs 
copying by outsiders and therefore strengthens the competitive advantage (Leonard and 
Sensiper 1998; Brown and Duguid 1998). 
 
 
Conclusions 
This paper was to set a theoretical foundation for studies on the sharing of tacit 
knowledge in organizations. The importance of tacit knowledge in the knowledge 
resources of an organization can be considered significant although the interest in 
scientific circles has been rather marginal. An increase in interest can though be seen in 
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last years. The importance of tacit knowledge has been pointed out in relation to 
decision-making, time-management, quality and competitiveness. 
To unleash the power of tacit knowledge in an organization the sharing of tacit 
knowledge must be managed different from explicit knowledge. Many of the traditional 
methods of knowledge diffusion as manuals and lectures are unsuitable for tacit 
knowledge. Different methods like apprenticeship, direct interaction, networking and 
action learning that include face-to-face social interaction and practical experiences are 
more suitable for supporting diffusion of tacit knowledge. 
Theoretically the necessity of externalization of tacit knowledge to explicit has been 
taken into call, especially concerning more collective forms of tacit knowledge such as 
mental maps, values and organizational culture. Although different opinions regarding 
tacit knowledge and the diffusion of it. is represented in academia all agree on the 
difficulty of sharing tacit knowledge. 
The main difficulties in sharing tacit knowledge are linked with perception and 
language. The unconsciousness of the tacit knowledge and the difficulty of expressing 
it are commonly held as the main problems in tacit knowledge diffusion. It is not only 
that we have difficulties expressing and articulating what we know, we may not even 
be conscious of what we know or how the tacit knowledge connects to our explicit 
knowledge. 
The second difficulty in sharing tacit knowledge is the time consuming that the 
internalization of tacit knowledge calls for. In today’s business world time is a scarce 
resource and internalization of new experiences or knowledge is a process over time. 
This difficulty with time is attributed to personal tacit knowledge as well as more 
organizational forms. 
Difficulties related to values are the prevailing opinion of the need for rationality and 
logic in business matters. Other difficulties connected to values are opinions like 
“knowledge is power” and the difficulty to control especially diffusion of 
organizational culture. As well as knowledge can be power in the competition on the 
market it can be the cause to unsound competition among employees within an 
organization. 
Further difficulties can be found regarding distance. Social interaction is often held as a 
necessity for tacit knowledge diffusion. The globalization, diversification and 
virtualization of business that obstruct face-to-face interaction are therefore a threat to 
tacit knowledge diffusion. The article points however out both earlier and future 
methods to facilitate these kinds of difficulties. 
 
Still only knowing about the difficulties of tacit knowledge diffusion does not assure 
organizations to unleash this power of tacit knowledge sharing. To use the expressions 
of Argyris and Schon this would only be single-loop learning. We would only adjust to 
the circumstance. To make use of double–loop learning (Argyris and Schon 1996) and 
also explore elements behind tacit knowledge diffusion and the difficulties of these we 
should also explore in what ways this sharing occurs. How is tacit knowledge diffused? 
Which are the methods experts use to share their tacit knowledge? Perhaps we then can 
find ways to surmount the difficulties and make use of the hidden part of the iceberg of 
knowledge resources in organizations, the momentous amount of tacit knowledge. 
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Epitomes of Tacit Knowledge 
 

Tua Haldin-Herrgård 
 

Abstract 
 
An increasing interest in tacit knowledge both in academia and among practitioners can 
be perceived. Along with this interest a muddle of expressions are used to elucidate the 
tacitness of knowledge. Although these epitomes of tacit knowledge ensue from a desire 
to facilitate the understanding of tacit knowledge this muddle can result in even more 
difficulties. Misunderstandings and conceptual differences may influence our work on 
tacit knowledge. 
The use of epitomes for tacit knowledge in the scientific literature can rather be 
considered random than bounded on conceptual basis. As researchers in the field of 
knowledge and especially in the field of tacit knowledge, we ought to reflect more on 
the concepts we use, both in interaction with others in academia and with practitioners. 
The aim of this paper is to collect epitomes of tacit knowledge from the academic 
literature on knowledge and tacit knowledge and to systemize them. The paper will set a 
conceptual foundation to an empirical analysis of the field of tacit knowledge. 
 
 
Keywords: Tacit Knowledge, Epitomes of Tacit Knowledge, Concepts of Knowledge 
 
 
Introduction 
In business society the concept of tacit knowledge has not been highly valued because 
of the lack of rationality connected to tacit knowledge. (Zack 1999) In today’s 
knowledge-society were the value of personnel as “human-capital”, “human-resources” 
or “intellectual capital” is emphasized the value of tacit knowledge should also be 
reappraised. 
A satisfactory sign of this is that the academic interest on knowledge has had a huge 
increase in last years and although the interest in tacit knowledge has been lesser (Zack 
1999) also this is increasing (Leonard and Sensiper 1998; Holtshouse 1998; Augier and 
Vendelo 1999). 
However, in the academic society researchers have partly different views of what tacit 
knowledge is and of the characteristics of tacit knowledge. 
A researcher doing research on tacit knowledge encounters the difficulties of doing 
research on something that in it self is characterized by a non-measurable nature. In 
collecting information of tacit knowledge it can for example be hard to get the studied 
object to refer to his/hers behavior as tacit knowledge. If the use of tacit knowledge is 
acknowledge by the user it becomes more explicit and therefore easier to study 
(Brockmann and Anthony 1998). This has led to a great variety of expressions and 
epitomes used for tacitness of knowledge. Epitomes like these are used as elucidatory 
examples to understand intangibles like tacit knowledge. These epitomes are 
instruments for researchers on tacit knowledge as well as means for the man on the 
street to understand the obscure tacitness of knowledge. 
Concepts like Intuition, Know-How, Rule-of-Thumb and Gut-Feeling is widely used by 
both academics and people outside the academic world but these are often used without 
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more thought of the range of meaning in them. In this variety of epitomes there is a risk 
of misunderstandings and misuse. Therefore there is a need for elucidation of the 
concepts both for academics and business people. 
As the use of epitomes is intended to be illustrative examples and not to confuse us even 
more and cause misunderstandings a systematization of them could facilitate our use of 
the epitomes both in the academic and business work. 
What are the epitomes of tacit knowledge that are used in academic literature and how 
can we systemize them? 
The aim of this paper is to collect epitomes of tacit knowledge from the academic 
literature on knowledge and tacit knowledge and to systemize them. The paper will set a 
conceptual foundation to an empirical analysis of the field of tacit knowledge.  
 
 
The concept of tacit knowledge 
Organizations knowledge resources have pertinently been described as an iceberg. The 
structured, explicit knowledge is the visible top of the iceberg. This part of the 
knowledge resource is easy to find and recognize and therefore also easier to share. 
Beneath the surface, invisible and hard to express, is a momentous part of the iceberg. 
This hidden part applies to the tacit knowledge resources in organizations. We know 
more than we can express. (Polanyi 1966) An organizations core competency is more 
than the explicit knowledge of “know-what” it requires the more tacit “know-how” to 
put “know-what” to practice (Seely Brown and Duguid 1998). 
Tacit knowledge can also be seen as the topping of the cake. Structured and explicit 
knowledge is important but to achieve excellence in a job one have to master higher 
levels of knowledge, the unstructured and intangible tacit knowledge. (see also 
Brockmann et al. 1998) Explicit knowledge is for everyone to find and use but tacit 
knowledge separates the masters from the common. (Lawson and Lorenzi 1999)  
The tacitness of knowledge is hard to estimate but knowledge can be seen in a spectrum 
were on one extreme end we find the completely tacit and unconscious knowledge and 
on the other end the completely explicit, structured and coded knowledge (Polanyi 
1966). 
Tacit knowledge makes work go smooth, it increase quality of the work and it often 
characterizes a master of his/hers profession. The efficiency of making decisions, 
serving customers or producing is improved by the use of tacit knowledge. Also the 
accuracy of task performance is improved by the use of tacit knowledge (Brockmann et 
al. 1998) 
Individuals are the primary repositories of tacit knowledge that due to its transparent 
characteristic is difficult to communicate. We can understand tacit knowledge as -when 
one has emancipated oneself from the technical formulas for action -. It is for example 
to be able to cook without a recipe or to have an intuitive feeling of the right decision. 
 
When scientists on knowledge meet, the discussion on tacit knowledge tend to be 
stormy. Like in many other fields the concept itself is the cause to many different 
opinions. Next some of the different scientific views on the concept of tacit knowledge 
will be reviewed. 
 



 104

Scientists agree that tacit knowledge is highly personal and difficult to express. Due to 
these characteristics they also agree on the difficulty of tacit knowledge diffusion (see 
for example: Polanyi 1966; Nonaka and Takeuchi 1995; Nonaka and Konno 1998; 
Bennett and Gabriel 1999; Leonard et al. 1998; Zack 1999; Holthouse 1998). They also 
agree on experience being a main source of tacit knowledge creation (Polanyi 1958; 
Nonaka et al. 1995; Augier et al. 1999). 
Differences on the other hand can be found in opinions of possibility and need for 
externalization of tacit knowledge. Michael Polanyi (1966) considers that there is no 
knowledge that always is impossible to express. The ability to express tacit knowledge 
depends on various elements such as language and is more used as a tool for using 
knowledge. There may be a gap between a persons knowledge and his/hers ability to 
use the language to articulate it but this gap is individual and not general. 
Wittgenstein differs in his consideration that there is knowledge that always will be 
impossible to express or verbalize. (Rolf 1991) 
Polanyi (1958) asserts also that it is possible to diffuse tacit knowledge without an 
articulation while Nonaka and Konno (1998) in their SECI-model consider a form of 
articulation of tacit knowledge necessary for externalization. 
 
Classifications have been done on both knowledge and tacit knowledge earlier by 
different authors. Knowing has been classified into to two dimensions: the intellectual 
(“knowing what”) and the practical (“knowing how”). (Polanyi 1966; Ryle 1950) 
Tacit knowledge has also been classified into two dimensions, the technical and the 
cognitive dimension. The technical dimension can be viewed as expertise “at ones 
fingertips” and it encompasses information and expertise in relation to “know-how”. 
The cognitive dimension consists of mental models, beliefs and values and it reflects 
our image of reality and vision of the future. (Nonaka et al. 1995; Gore et al.1999) 
 
 
Epitomes of Tacit Knowledge 
J. Horvath (1999) wonders if identifying subtypes of tacit knowledge could be used to 
optimize or tune our approach to knowledge management. And this paper asserts that it 
can bee done. Subtypes used in this paper are epitomes of tacit knowledge. 
In everyday life different forms of epitomes for tacit knowledge are used. These 
epitomes are artifacts to help us articulate the diffuseness of tacit knowledge to make 
tacit knowledge explicit (Gore et al. 1999). Although many of these epitomes are 
created for pragmatic use also academia have made use of them in their scientific work. 
As scientists we not only use them as part of our vocabulary when we discuss our 
research but also as input in the same when we collect information on tacit knowledge 
(see Giunipero, Dawley, Anthony 1999; Somech and Bogler 1999). 
Like tacit knowledge has been classified by technical or cognitive dimension to 
elucidate the use of it, a classification of the epitomes of tacit knowledge could 
elucidate and systemize our use of them. 
A literature review was done on scientific literature discussing tacit knowledge 
published between 1958 and 2000. The literature consisted of both books and articles 
dealing with subjects on knowledge and especially tacit knowledge. This literature 
review resulted in 78 different epitomes of tacit knowledge used30. Some of these 
                                                           
30 References to these epitomes can be found in Appendix 1 
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epitomes were though used in different meanings by different authors and, as opposite, 
different epitomes were used on same or similar topics by different authors. 
 
The most used epitomes of tacit knowledge in the scientific literature that has been 
studied for this paper are: 
 
* intuition (Augier and Vendelo 1999; Leonard and Sensiper 1998; Sternberg 

and Horvath 1999; Durrance 1998; Giunipero, Dawley and 
Anthony 1999; O´Dell and Grayson 1998; Agor 1993, 1997; 
Saint.Onge 1996 in Brockmann and Anthony 1998; Cook and 
Seely Brown 1999) 

* skills (Polanyi 1966; Augier and Vendelo 1999; Agor 1993, 1997; 
Bennett and Gabriel 1999; Brockmann and Anthony 1998; Nonaka 
and Takeuchi 1995; Marchant and Robinson 1999; Cook and Seely 
Brown 1999) 

* insight (Leonard and Sensiper 1998; Durrance 1998; Giunipero, Dawley, 
Anthony 1999; Bennett and Gabriel 1999; Brockmann and 
Anthony 1998; Seely Brown and Duguid 1998) 

* know-how (Giunipero, Dawley, Anthony 1999; O´Dell and Grayson 1998; 
Nonaka and Takeuchi 1995; Seely Brown and Duguid 1998; 
Reuithe and Aberg 2000; Cook and Seely Brown 1999) 

* beliefs (Durrance 1998; Saint-Onges 1996 in Brockmann and Anthony 
1998; Nonaka and Takeuchi 1995; Seely Brown and Duguid 1998; 
Daniels 1995) 

* mental models (Leonard et al. 1998; Durrance 1998; Nonaka et al. 1995; Johnson-
Laird 1983; Gore et al. 1999) 

* practical intelligence (Giunipero, Dawley, Anthony 1999; Somech and Bogler 1999; 
Sternberg et al 1985; Schmidt and Hunter 1993) 

 
Intuition is expressed as direct knowing, learning without conscious reasoning or 
making choices without formal analysis. (Behling and Enckel 1991 in Brockmann et al. 
1998) Related expressions to intuition are non-analytical behavior, automatic 
knowledge, or flashes of inspiration or insight. 
 
Skills are used as such but also with specifications like inductive, negotiation, physical, 
coordination or cognitive skills. This is perhaps the epitome that is most used without 
any form of definition. Some other expressions, like ability, crafts and practical 
knowledge  are nearly related and often used in the same meaning 
 
Insight is used as understanding, often in a sudden form but also as “glimpses” into 
knowledge (own or others)  
 
Know–how is often expressed as the ability to put know-what into work and it is to great 
extend the product of experience (Seely Brown et al. 1998). Know-how is mostly used 
as such but also with specifications as practical and collective know-how. 
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Beliefs are used as a set of understandings that reflects our perspective of the world. 
Beliefs are also expressed as opinions (Giunipero et al. 1999) and sometimes even as 
attitudes (Leonard et al. 1998; Seely Brown et al. 1998) 
 
Mental models are cognitive structures formed from abstractions of experience. They 
reflect our perspectives of the world around us. (Giunipero et al. 1999) Other epitomes 
like cognitive schemas, mental maps and schemas are used as same meaning. 
 
Practical Intelligence is expressed as “a persons ability to apply components of 
intelligence to everyday life” (Somech et al. 1999) 
 
These are the most frequent used epitomes but a variety of others relating to these as 
well as more focused forms of them are also used. In the systematization of all the 
epitomes some nearly related are used in clusters like for example mental models 
(including: cognitive schemes, mental maps, schemata) 

 
 

Systematization of Epitomes of Tacit Knowledge 
A conceptual systematize of the epitomes of tacit knowledge can facilitate and improve 
the research process. This can facilitate the interaction between researcher and 
informant by counteracting misunderstandings and by the possibility to create a mutual 
understanding. A lot of epitomes are used in discussions and interviews with 
informants. A shared meaning of the concepts helps the informants to externalize 
tacitness of their knowledge as well as the researchers understanding of the information 
given. 
 
The epitomes found in scientific publications can be systematized regarding to: 

• extent of abstraction in intangible and tangible and actors involved into 
individual and collective 

• competencies it effects on into mental, emotional, social and practical 
 
 
Regarding to abstraction and actor(s) 
One of the distinctive features in the epitomes of tacit knowledge found in the literature 
was difference in abstraction. Although abstraction can be seen as an important 
characteristic of tacit knowledge a variety of abstraction is perceptible. Another 
distinctive feature is based on the actors involved. Although tacit knowledge usually is 
perceived as highly individual and personal many of the epitomes refers to more 
collective forms of tacit knowledge. 
 
Extent of abstraction 
Although the main characteristic of tacit knowledge is tacitness or abstraction it is 
feasible to recognize different extends on abstraction in expressions used to describe 
tacitness. Several of the concepts can really be considered abstract in the sense that they 
can't be heard, seen or felt by others than by the actor(s) involved. Intuition is one of the 
most used epitomes of this category. Intuition as well as hunches, gut-feelings, 
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“feelings”, beliefs and mental-models, can not be tapped into by others than the actors 
involved in the specific situation and can therefore be considered intangible. 
Some of the epitomes may in themselves be considered intangible but lead to more 
tangible results. Examples of such epitomes are insights, talent, judgment, rules-of-
thumb, and practical intelligence. Although the knowledge in itself may be of abstract 
character it can appear in more tangible forms. Culture and know-how consists of both 
intangible and tangible forms of knowledge but can easily be recognized by an 
uninitiated. In spite of difficulties to articulate tacit knowledge, high visibility can be 
seen in many of the used epitomes. These epitomes can be considered highly visible 
both for actors and outsiders. Epitomes used in this category are best-practice, skills, 
improvisation, instinctive reaction and ability. 
 
Actors included in the process 
Some of the epitomes strictly include only the individual as actor. The same feeling of 
intuition, insight, taste, artistic-vision, gut-feeling or hunch can not be felt by more than 
one individual and it is impossible to transfer the same feeling to an other actor. 
Epitomes like mental models, attitudes, know-how, judgment, skills and improvisations 
are all included in individuals as actors but can also be found in teams and groups of 
actors. We all have our individual mental models and know-how but in teams shared 
mental models and a collective know-how built of former and present members know-
how also can be found. Some even more general forms of epitomes of tacit knowledge 
can be found in best-practice, common sense, rules-of-thumb and even in culture. These 
forms are socially or functionally founded and stand for a collective form of tacit 
knowledge. 
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culture 
collective know-how 
genres 
 
 
org. memories 
values 
perspective 
judgment 
non-canonical practice 
rule-of-thumb 
knowledge base 
predictions 
routinized knowledge 
thinking in practice 
 
know-how 
insight 
second nature 
talent 
practical intelligence 
masters sureness of action
action slips 
unarticulated preferences 

best practice 
 
 
 
 
life-examples 
creativity 
skills 
patterns of experience 
improvisation 
tricks 
crafts 
intimation 
“look, sound, feel of” 
non-analytical behavior 
 
sense making 
instinctive reaction 
artistic vision 
ability 
taste 
after the fact awareness 

 
 
Collective 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual/ 
Team 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
  Intangible     Tangible 
 
Fig 1 Systematization regarding to abstraction and actors 
 
 
Regarding to effected competence 
A different way of categorizing epitomes of tacit knowledge is to build the categorizing 
on what human competence is influenced. Earlier scientific work has been done on the 
cognitive/technical dimensions and intellectual/practical dimensions of tacit knowledge. 
(Gore et al. 1999; Polanyi 1966; Ryle 1950) Due to the findings of this literature review 
these dimensions does not completely comprehend all different forms of epitomes of 
tacit knowledge. Competencies used in this paper are mental, emotional, social and 
practical. 
 
 Some of the epitomes are related to mentality and influences actions taken in mental 
processes such as problem solving. We use intuition, insights and judgment as we 
detect, analyze and solve a problem. Cognition can also be categorized as a mental 
process and our mental models have an influence on our cognitive abilities. 
Many of the epitomes used include different forms of emotional factors. We often use 
epitomes including feelings, both physical and mental feelings. We have not only 
“feelings” but also gut-feelings or we “know in our body”. Also other forms of 
emotional factors such as artistic vision and taste are included in epitomes of tacit 
knowledge. 
Tacit knowledge also has influence on and is influenced by our social processes. Many 
of the norms that control our relations and interaction with other people are tacit. 

common sense 
common beliefs 
shared meanings 
common in experience 
 
unconscious norms 
mental models 
attitudes 
opinions 
group sense 
“inexplicable mental 
processes” 
 
 
 
 
intuition 
feeling for 
beliefs 
hunch 
gut-feeling 
emotional knowing 
flashes of inspiration 
percepts 
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intuition 
mental models 
insight 
beliefs 
creativity 
ability 
judgment 
opinion 
beliefs 
hunch 
org. memories 
perspective 
insight 
talent 
“after-the-fact-awareness” 
cognitive skills 
inductive skills 
“inexplicable mental 
processes” 
percepts 
predictions 
sense making 

“feeling” 
emotions 
artistic vision 
taste 
attitudes 
gut-feeling 
unarticulated preferences 
“get a feel for” 
emotional knowing 
“oneness of body and mind” 
“know in ones body” 
”look, sound and feel of” 

common beliefs 
values 
culture 
unconscious norms 
common sense 
life examples 
negotiation skills 

know-how 
physical skills 
best-practice 
rule-of-thumb 
practical intelligence 
tricks 
crafts 
ability 
talent 
action slips 
“after-the-fact-awareness” 
automatic knowledge 
intimation 
“a masters sureness of 
action” 
non-canonical practices 
routinized knowledge 
thinking in practice 

Culture is maybe the most extensive form of social tacit knowledge. Irrespective of the 
extension of culture (national or organizational) the foundation of culture is in tacit 
knowledge on how to act, values, language, etc. 
The most common opinion of tacit knowledge is the practicality of it. Also the epitomes 
show a great variety of tacit knowledge used in practical work. The most used are 
different forms of know-how and skills but also epitomes like experience, best practice, 
rule-of-thumb and practical intelligence. 
In some epitomes the meaning of the concept result in different systematization of the 
same concept. The concept ability can be categorized as both mental and practical 
depending on the meaning included in the concept. Ability as endowment is categorized 
as mental epitomes but ability as skilfulness is categorized as a practical epitome. The 
same is applied on talent. An important function of tacit knowledge is the ability to 
grasp a holistic perspective on for example a problem. This is also to be found in the 
epitomes of tacit knowledge.  Some of the epitomes include so much the holistic 
perspective that it is difficult or impossible to categorize them in one category, they 
belong in some way to all categories. An example of this is the epitomes inner or 
personal competence, that include all four different categories. 
 
 

Mental Emotional  Social  Practical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2 Systematization regarding to effected competencies 
 
 
Conclusions 
In academic literature many different epitomes of tacit knowledge are used. The use of 
epitomes facilitates the explication of different forms of tacitness in knowledge. Many 
of these epitomes express the same concept for some scientists and different concepts 

inner competence, personal competence, ability, non-analytic behavior, instinctive reaction, 
second nature, experience 
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for others. The frequent use of epitomes in empirical work also shows an importance of 
tacit knowledge among practitioners in business world. 
The epitomes of tacit knowledge can be and have also been used as instruments in 
scientific research in this topic. To use epitomes as instruments in scientific research 
call for a systematization of the concepts. 
A systematization of these epitomes regarding to abstraction, actors and competencies 
effected can facilitate scientific works on tacit knowledge as well as the everyday use of 
tacit knowledge in work-life. A clarification of concepts prevent misunderstandings and 
facilitates the discussion on tacit knowledge. A literature review on scientific literature 
on knowledge and especially tacit knowledge was made and a collection of epitomes of 
tacit knowledge resulted in 78 more or less different epitomes. A classification of these 
epitomes was made regarding to extent of abstraction, actors involved and capacity 
effected. This classification showed that epitomes of tacit knowledge differ in 
expressing extent of abstraction from intangible to tangible. Epitomes also differ in 
actors involved from individual and groups to collective forms of tacit knowledge. The 
third mean for classification was regarding effected competencies and a classification 
was done on mental, emotional, social and practical capacities. 
This research has showed that a great variety in expressions on tacit knowledge are used 
by researchers on knowledge. Some differences in concepts are to be found and 
tacitness of knowledge embraces more than earlier classification in only intellectual and 
practical dimensions of tacit knowledge. 
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Appendix 1 References on Epitomes of Tacit Knowledge 
 
ability (Seely Brown, Duguid 1998) 
action slips (Spender in Leonard, Sensiper 1998) 
after-the-fact awareness (Polanyi 1966; Brockmann et al. 1998) 
artistic vision (Leonard et al. 1998) 
attitude (Leonard et al. 1998; Seely Brown et al. 1998) 
automatic knowledge (Spender in Leonard et al. 1998) 
beliefs (Durrance 1998; Saint-Onges 1996 in Brockmann et al. 1998; Nonaka, Takeuchi 

1995; Seely Brown et al. 1998; Daniels 1995; Gore, Gore 1999) 
best practice (O´Dell, Grayson 1998; Seely Brown et al. 1998; Roth, Kleiner 1998) 
cognitive schemes (Augier, Vendelo 1999) 
cognitive skills (Leonard et al. 1998) 
collective know-how (Seely Brown et al. 1998) 
common beliefs (Augier et al. 1999) 
common in experience (Cook, Seely Brown 1999) 
common sense (Giunipero, Dawley, Anthony 1999; Wagner 1997; Sternberg 1997; 

Brockmann et al. 1998) 
coordination skills (Leonard et al. 1998) 
crafts (Nonaka et al. 1995) 
creativity (Leonard et al. 1998) 
culture (Brockmann et al. 1998) 
emotional knowing (Durrance 1998) 
experience (Leonard et al 1998; Giunipero et al. 1999; O´Dell et al. 1998; Bennett, 

Gabriel 1999; Cook et al. 1999) 
feeling (Brockmann, Anthony 1998; Cook, Seely Brown 1999) 
flashes of inspiration (Leonard et al. 1998) 
flashes of insight (Leonard et al. 1998) 
genres (Cook et al. 1999) 
get a feel for (Cook et al. 1999) 
group’s sense (Cook et al. 1999) 
gut-feeling (Giunipero et al. 1999; Agor 1986 in Brockmann et al. 1998) 
hunches (Polanyi 1966; Leonard et al. 1998; Durrance 1998; Seely Brown et al 1998; 

Cook et al. 1999) 
improvisation (Augier et al. 1999) 
inductive skills ( Marchant, Robinson 1999 in Sternberg; Horvath 1999) 
inexplicabel mental processes (Leonard et al. 1998) 
inner competence (Durrance 1998) 
insight (Leonard et al. 1998; Durrance 1998; Giunipero et al. 1999; Bennett et al. 1999; 

Brockmann et al. 1998; Seely Brown et al. 1998; Cook et al. 1999) 
instinctive reactions (Spender in Leonard et al. 1998) 
intimations (Brown et al. 1998) 
intuition (Augier et al. 1999; Leonard et al. 1998; Sternberg et al. 1999; Durrance 

1998; Giunipero et al. 1999; O´Dell et al. 1998; Agor 1993, 1997; Saint-Onge 
1996 in Brockmann et al. 1998; Horvath 1999) 

judgement (O´Dell et al. 1998; Cook et al. 1999) 
know in ones body (Durrance 1998; Nonaka et al. 1995) 
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know-how (Giunipero et al. 1999; O´Dell et al. 1998; Nonaka et al. 1995; Seely Brown 
et al. 1998; Reuithe, Aberg 2000; Cook et al. 1999) 

knowledge base (Giunipero et al. 1999) 
life examples (Leonard et al. 1998) 
look, sound and feel of (Cook et al. 1999) 
masters sureness of action (Durrance 1998) 
mental map (Giunipero et al. 1999) 
mental models (Leonard et al. 1998; Durrance 1998; Nonaka et al. 1995; johnson-Laird 

1983 Gore et al. 1999) 
negotiation skills (Leonard et al. 1998) 
non-analytical behavior (Leonard et al. 1998) 
non-canonical practices (Leonard et al. 1998) 
oneness of body and mind (Durrance 1998) 
opinion (Leonard et al. 1998) 
organizational memories (Leonard et al. 1998) 
pattern of experience (Simon in Leonard et al. 1998) 
percepts (Seely Brown et al. 1998) 
personal competence (Giunipero et al. 1999) 
perspectives (Saint-Onges 1996 in Brockmann et al. 1998; Nonaka et al. 1995) 
physical skills (Leonard et al. 1998) 
practical intelligence (Giunipero et al. 1999; Somech et al. 1999; Sternberg et al 1985; 

Schmidt, Hunter 1993) 
practical know-how (Wagner in Giunipero et al. 1999; Wagner 1987) 
practical knowledge ( Wagner, Sternberg 1986 in Brockmann et al. 1998) 
predictions (Seely Brown et al. 1998) 
routinzed knowledge (Augier et al. 1999) 
rule-of-thumb (Sternberg et al. 1999a,1999b; Bennett et al. 1999; Horvath 1999; Cook 

et al. 1999) 
schemata (Giunipero et al. 1999; Nonaka et al. 1995) 
second nature (Durrance 1998; Giunipero et al. 1999) 
sensemaking (Brown et al. 1998) 
shared meaning (Cook et al. 1999) 
skills (Polanyi 1958, 1966; Augier et al. 1999; Agor 1993; Bennett et al. 1999; 

Brockmann et al. 1998; Nonaka et al. 1995; Marchant et al. 1999; Argyris 1999; 
Horvath 1999) 

skillful (Argyris 1999) 
street smart (Somech et al. 1999; Wagner 1997; Wagner, Sternberg 1990; Sternberg 

1997) 
talent (Leonard et al. 1998; Durrance 1998; Giunipero et al. 1999; Bennett et al. 1999; 

Brockmann et al. 1998; Seely Brown et al. 1998) 
taste (Leonard et al. 1998) 
thinking in practise (Nonaka 1994; Giunipero et al. 1999) 
tricks (O´Dell et al. 1998, Bennett et al. 1999) 
unarticulated preferences (Leonard et al. 1998) 
unconscious norms (Leonard et al. 1998) 
values (Durrance 1998; Saint-Onges 1996 in Brockmann et al. 1998; Gore et al. 1999) 
viewpoints (Nonaka et al. 1995) 
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Diving under the surface of Tacit Knowledge 

Tua Haldin-Herrgard 
 

Abstract 
 
The number of writings on tacit knowledge is increasing and as the nature of the 
concept is difficulties to verbalize, this has resulted in different definitions and concepts 
used on tacit knowing. Epitomes of tacit knowledge (ETK) are concepts used to 
facilitate the understanding of tacit knowing. In this paper the definitions of tacit 
knowledge are viewed as scholars explicit knowledge and the ETK as the tacit knowing 
they possess of the concept tacit knowledge. The use of ETK in scientific literature is 
more random than bounded on conceptual basis and this obstructs the work with tacit 
knowledge within and outside academia. 
The aim of this paper is to clarify the use of concepts of tacit knowledge in the academic 
literature on the topic. The analysis results in a proposal for an extended perspective on 
tacit knowing. This proposal has affect on both tacit knowledge research and 
management. 
 
 
Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Tacit Knowledge, Concepts of 
Knowledge 

 
1. Introduction 
This paper addresses how the metaphor of “the iceberg” (Baumard 1999) is applicable 
not only on the explicit/visible and tacit/hidden knowledge resources but also on the 
concept of tacit knowledge in the tradition of Michael Polanyi. It focuses upon the use 
of the concept tacit knowledge in the writings of scholars on the topic. As research on 
knowledge has had a huge increase in the last decade the number of studies and 
literature on the topic has increased. The increased interest is due to business 
capabilities related to learning (the learning organization, organizational learning) and 
knowledge (Knowledge Management, Intellectual Capital). Current literature on 
knowledge, both managerial and academic, emphasizes the importance of tacit knowing 
not only as a form of competitive advantage (Birchall and Tovstiga 1999) and as 
strategy (Johannessen, Olaisen and Olsen 2001) but also as related to learning (Lam 
2000), innovation (Lam 2000) and product development (Kreiner 2002). As further 
perspectives are addressed the topic of tacit knowledge will continue to raise interest. 
A main characteristic of tacit knowing is difficulty to verbalize and this has led to a 
variety of concepts, or epitomes, used as elucidatory examples of the intangible tacit 
knowing. The epitomes cannot be apprehended as synonyms to tacit knowledge as there 
can be different meanings in them in addition to the tacit knowing. They are rather to be 
seen as indicators of tacit knowing being used as they stand as symbols of tacit 
knowledge. Concepts like these are working tools for researchers as well as means for 
us all to understand the ambiguous tacitness of knowledge. Epitomes of tacit knowledge 
(ETK) like Intuition, Know-How, Rule-of-Thumb and Gut Feeling, are widely used but 
they are often used without thought of the range of meaning in them. In this variety of 
epitomes there is a risk of misunderstandings and misuse of the concept tacit knowledge 
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and by recognizing the epitomes we may turn this risk to a valuable resource, a resource 
of tools to be used by both scholars and business people. 
 
The ETK can also be seen as extended forms of knowledge on tacit knowing. We can 
see the used definitions of tacit knowledge as the scholar’s explicit knowing on tacit 
knowledge and the use of ETK as their tacit knowing on tacit knowledge. Doing that we 
can attain a more holistic view of the concept of tacit knowledge, see the whole iceberg. 
To do this texts of scholars on tacit knowledge have been read and analyzed as these are 
the products of those who can be regarded as experts on the concept of tacit knowledge. 
As experts they hold a considerable amount of tacit knowing on their area of expertise 
(Lawson and Lorenzi 1999) 
 
The aim of this paper is therefore to clarify the use of the concept tacit knowledge in the 
academic literature on tacit knowing. The study consists of books and articles on 
knowledge and tacit knowledge written 1956 – 2002. The text analysis focuses on how 
definitions of tacit knowledge as well as concepts used to further explain tacit knowing 
(ETK) are used as knowledge of tacit knowledge. The method used is inspired by 
Polanyis “change of focus” between focal and subsidiary awareness. (Polanyi 1958) 
The result is a discussion on whether the definitions of tacit knowledge in use are in fact 
only the top of the iceberg of tacit knowing. 

 
Fig. 1. The iceberg of tacit knowledge 

 
 
2. Explicit knowledge of tacit knowing – definitions of the concept of tacit 
knowledge 
It is hard to estimate knowledge but it is rather like a spectrum where one extreme is 
seen as completely tacit and implicit knowledge and the other as completely explicit 
and codified knowledge (Leonard and Sensiper 1998; Augier and Vendelo 1999). 
Knowledge resources have pertinently been described as an iceberg (Ancori, Bureth and 
Cohendet 2000). The structured, explicit knowledge is the visible top of the iceberg. 
This part of the knowledge resource is easy to find and recognize and therefore also 
easier to share. Beneath the surface, invisible and hard to express, is a momentous part 
of the iceberg. This hidden part symbolizes the tacit knowledge resources. Michael 
Polanyi (1966) expressed this, as “we know more than we can express”. When Prahalad 
and Hamel (1990) talk about core competencies they explain it to be more than the 
explicit knowledge of “know-what” it requires the more tacit “know-how” to put 
“know-what” into practice. Brockmann and Anthony (1998) expressed that structured 

Tacit knowledge definitions 

Epitomes of tacit knowledge 
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and explicit knowledge is important but to achieve excellence in a job one have to 
master higher levels of knowledge, the unstructured and intangible tacit knowing.  
Discourses on tacit knowledge tend to be stormy due to differences in interpretation of 
the concept itself (Gustavsson 2000). To better understand these similarities and 
differences a study was made on the different definitions presented in the texts31.  
 
Scholars seem to agree that tacit knowing is highly personal (among others Stenmark 
2001; Polanyi 1956; Meso and Smith 2000; Vincenti 1990; Raghuram 1996; Davenport 
and Prusak 1998; Gore and Gore 1999; Wagner and Sternberg 1985; Nonaka and 
Konno 1998) abstract (among others Polanyi 1958, 1966; Lubit 2001; Ropo and 
Parviainen 1999; Meso and Smith 2000) and difficult to express (among others Polanyi 
1958; 1966; Boisot 1995; Gustavsson 2000; Lubit 2001; Nonaka and Konno 1998; 
Wagner 1987; Cowan, David and Foray 2000). Due to these characteristics they also 
agree on the difficulty of tacit knowledge diffusion (Polanyi 1966; Nonaka and 
Takeuchi 1995; Nonaka and Konno 1998; Bennett and Gabriel 1999; Leonard et al. 
1998; Zack 1999; Holtshouse 1998). They also agree on experience being a main source 
of tacit knowledge creation (Polanyi 1958; Nonaka and Takeuchi 1995; Augier and 
Vendelo 1999; Wagner and Sternberg 1985; Noteboom, Coehoorn and Zwan 1992). 
Last, a common opinion is that tacit knowing is related mainly to practicality (Wagner 
and Sternberg 1986; Cruise O´Brien 1995; Arora 1996; Noteboom, Coehoorn and Zwan 
1992) 
 
Differences on the other hand can mostly be found in underlying ontological 
assumptions. Like in opinions of possibility and need for externalization of tacit 
knowing. On one hand Michael Polanyi (1966) as well as Nelson and Winter (1982) and 
Gustavsson 2000) considers knowledge that is impossible to express as non-existent. On 
the other hand, Wittgenstein claims its existence (in Rolf 1991) The ability to express 
tacit knowing depends on various elements such as language and is more used as a tool 
for using knowledge. There may be a gap between knowledge and the ability to use the 
language to articulate it but this gap is individual not general. Johnson, Lorenz and 
Lundwall (2002) discusses that knowledge seldom can be completely codified without 
loosing some of its original quality. Another reason for not expressing tacit knowing is 
more related to the unwillingness to articulate the knowledge than to the actual ability 
or even to the lack of need to articulate it (McAulay and Russell 1997). Gustavsson 
(2000) also discusses knowledge to be tacit because of it being suppressed. Polanyi 
(1958) asserts that it is possible to diffuse tacit knowing without any articulation while 
Nonaka and Konno (1998) in their SECI-model consider a form of articulation of tacit 
knowledge necessary for externalization. Polanyi says that knowledge can be seen in 
two dimensions, the focal and the tacit dimension. Focal, is knowledge about the 
phenomenon in focus while the tacit dimension is used as a tool to handle what is in 
focus. Hence the focal and the tacit knowing are complementary (Sveiby 1994). Cook 
and Brown (1999) argue differently, as they assert that explicit and tacit knowledge are 
two different kinds of knowledge and that neither can be made from, or changed into 
the other. 
Differences can also be found in the existence of tacit knowing as individual/collective 
knowledge. As the definitions show us most scholars agree on tacit knowing as 
                                                           
31 The definitions are presented in appendix 1 
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individual but there is discussions of organizational or collective tacit knowing 
(Madhavan and Grover 1998; Athanassiou and Nigh 2000) and for example Brockmann 
and Anthony (1998) discusses culture as a collective form of tacit knowledge.  
 
 
3. Tacit knowing of tacit knowledge - Epitomes of Tacit Knowledge 
J. Horvath (1999) asks if identifying subtypes of tacit knowledge could be used to 
optimize or tune our approach to knowledge management. Subtypes used in this paper 
are epitomes of tacit knowledge (ETK). In everyday life different forms of epitomes for 
tacit knowledge are used. These epitomes are artifacts to help us articulate the 
diffuseness of tacit knowing to make it more explicit. (Haldin-Herrgard 2003) A good 
example of this is Nicholas och George Hatsopoulos that starts their chapter ”The Role 
of Tacit Knowledge in Management” (eds. Sternberg & Horvath 1999:141) by saying:  

”Because neither author is well versed in the literature concerning tacit and implicit 
knowledge, the term used in this chapter – such as intuition and gut-feeling – are 
colloquial versions that may only partially match the scientifically defined term used 
in cognitive science”. 

 
Although many of these epitomes are created for pragmatic use also academia have 
made use of them in scientific work. Scholars not only use them as part of their 
vocabulary when they discuss research but also as input in the same in collecting 
information on tacit knowing (see Giunipero, Dawley, Anthony 1999; Somech and 
Bogler 1999; Brockmann and Simmons 1997). ETK are often used implicitly as they 
are a natural part of the everyday language. Like tacit knowing they are often abstract 
concepts used as self-evident and the use of them increases the ability to interact 
through communication. As in tacit knowing the value of the ETK is decreased if they 
are used separated from the situation, used in a different culture or linguistic setting, as 
these concepts are products of a cultural setting and as that, a result of use of language 
in interaction. An example is a Swedish phrase that translated is “he has his thumb in 
the middle of his hand”. This refers to a person without tacit practical skills. In English 
the similar expression is “he is all fingers and thumbs” or “his fingers are all thumbs” 
depending on your culture. Like tacit knowing the ETK are based on experience, 
abstraction and is often situational and implicit. As such the use of epitomes of tacit 
knowledge in scholarly literature on tacit knowledge can be considered as the scholars 
tacit knowing of the concept tacit knowledge. 
Different authors on both knowledge and tacit knowing have earlier done 
classifications. Knowing has been classified into to two dimensions: the intellectual 
(“knowing what”) and the practical (“knowing how”). Where “knowing how” can bee 
seen as the more tacit dimension (Polanyi 1966; Ryle 1950) Also tacit knowledge has 
been classified into two dimensions, the technical and the cognitive dimension. The 
technical dimension can be viewed as expertise “at ones fingertips” and it encompasses 
information and expertise in relation to “know-how”. The cognitive dimension consists 
of mental models, beliefs and values and it reflects our image of reality and vision of the 
future. (Nonaka and Takeuchi 1995; Gore and Gore1999) 
Like tacit knowing has been classified by technical or cognitive dimension to elucidate 
the use of it, a systematization of the epitomes of tacit knowledge could elucidate and 
unify our use of them. 
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A literature review was done on scientific literature discussing tacit knowledge 
published between 1958 and 2002. The literature consisted of books and articles dealing 
with knowledge and especially tacit knowing. The review resulted in 149 different 
epitomes of tacit knowledge used. Some of these epitomes were though used in 
different meanings by different authors and, as opposite, different epitomes were used 
on same or similar topics by different authors. 
 
The most frequently used ETK were as follows: 
 
* intuition (Augier and Vendelo 1999; Leonard and Sensiper 1998; Sternberg 

and Horvath 1999; Durrance 1998; Giunipero, Dawley and 
Anthony 1999; O´Dell and Grayson 1998; Saint-Onges 1996; Cook 
and Brown 1999) 

 
* skills (Polanyi 1966; Augier and Vendelo 1999; Bennett and Gabriel 

1999; Brockmann and Anthony 1998; Nonaka and Takeuchi 1995; 
Cook and Brown 1999) 

 
* insight (Leonard and Sensiper 1998; Durrance 1998; Giunipero et al, 1999; 

Bennett and Gabriel 1999; Brockmann and Anthony 1998; Brown 
and Duguid 1998) 

 
* know-how (Giunipero et al. 1999; O´Dell and Grayson 1998; Nonaka and 

Takeuchi 1995; Brown and Duguid 1998; Reuithe and Aberg 2000; 
Cook and Brown 1999) 

 
* beliefs (Durrance 1998; Saint-Onges 1996, Nonaka and Takeuchi 1995; 

Brown and Duguid 1998; Daniels 1995) 
 
* mental models (Leonard and Sensiper 1998; Durrance 1998; Nonaka and Takeuchi 

1995 Gore and Gore 1999) 
 
* practical intelligence (Giunipero et al. 1999; Somech and Bogler 1999; Schmidt and 

Hunter 1993) 
 
 Intuition expressed as directly knowing or learning without conscious reasoning or 
making choices without formal analysis. (Behling and Enckel 1991 in Brockmann and 
Anthony 1998) Related expressions to intuition are non-analytical behavior, automatic 
knowledge, or flashes of inspiration or insight. 
 
 Skills are used as such but also with specifications like inductive, negotiation, physical, 
coordination or cognitive skills. This is perhaps the epitome that is most used without 
any form of definition. Some other terms such as ability, crafts and practical knowledge 
are closely related and often used in the same meaning 
 Insight is used as understanding, often in a sudden form but also as “glimpses” into 
knowledge (ones own or others)  
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 Know–how often expressed as the ability to put know-what into work which is to great 
extent the product of experience (Brown and Duguid 1998). Know-how is mostly used 
as such but also with specifications as practical and collective know-how. 
 
 Beliefs used as a set of understandings that reflect our perspective of the world. Beliefs 
are also expressed as opinions (Giunipero et al. 1999) and sometimes even as attitudes 
(Leonard and Sensiper 1998; Brown and Duguid 1998) 
 
 Mental models are cognitive structures formed by the abstractions of experience. They 
reflect our perspectives of the world around us. (Giunipero et al. 1999) Other ETK like 
cognitive schemas; mental maps and schemas are used as same meaning. 
 
 Practical intelligence expressed as “a persons ability to apply components of 
intelligence to everyday life” (Somech and Bogler 1999) 
A variety of others epitomes relating to those mentioned-above, as well as more focused 
forms were identified. In a systematization of the epitomes a close proximity resulted in 
clusters. An example is mental models that includes cognitive schemes, mental maps, 
schemata 

 
 

3.1 Systematization of Epitomes of Tacit Knowledge 
A conceptual system of ETK provides us with the more implicit and intangible image 
the scholar’s perception of tacit knowing than the definitions provide us with. Linked to 
the definitions, the system can facilitate and improve the research process as it provides 
a more holistic perspective on the subject. Systematization can also facilitate the 
interaction between researcher and informant by counteracting misunderstandings and 
creating mutual understanding. ETK are used in discussions and interviews with 
informants. A shared meaning of the concepts helps the informants to externalize the 
tacitness of their knowledge as well as the researcher´s understanding of the given 
information. 
 
ETK are sorted into two taxonomies regarding to commonalities:  
 

• Extent of abstraction in abstract and concrete and actors involved in individual, 
team and collective 

• Activities it affects on in mental, sensuous, social and practical 
 
Taxonomy on abstraction and actor(s). A distinctive feature of ETK in the literature 
is difference in abstraction. But ETK shows that different forms of abstraction can be 
discerned. Another distinctive feature is based on the actors involved. Although tacit 
knowing usually is perceived as highly individual and personal many of the epitomes 
refers to more collective forms of tacit knowing. 
 
Extent of abstraction:  Although the main characteristic of tacit knowing is tacitness as 
abstraction, it can be seen that extents on abstraction vary from completely abstract to 
quite concrete in the concepts used. Several of the concepts can be considered abstract 
in the sense that they cannot be conveyed to others. Intuition is one of the most used 
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epitomes of this category. Intuition as well as hunches, gut-feelings, “feelings”, beliefs 
and mental-models, can not be tapped into by others than those involved in the specific 
situation and can therefore be considered intangible. Other ETK may in themselves be 
considered intangible but lead to more concrete results expressed in our behavior or in 
the result of the work. Examples are insights, talent, judgment, rules-of-thumb, and 
practical intelligence. Although the knowledge in itself may be of abstract character it 
can appear in more tangible forms. Culture and know-how consist of both abstract and 
concrete forms of knowledge but can easily be recognized by an uninitiated. In spite of 
difficulties in articulating tacit knowing, high visibility can be seen in many of the used 
epitomes. These epitomes can be considered highly visible both for actors and outsiders. 
Examples are best-practice, skills, improvisation, instinctive reaction and ability. 
 
Actors included in the process: Some ETK includes only the individual as an actor. The 
same feeling of intuition, insight, taste, artistic-vision, gut-feeling or hunch cannot be 
felt by more than one individual and it is impossible to transfer the same feeling to an 
other actor. ETK like mental models, attitudes, know-how, judgment, skills and 
improvisations include not only individuals as actors but also teams and groups of 
actors. We all have our individual mental models and know-how but in teams shared 
mental models and a collective know-how developed by former and present members 
know-how also can be found. Best-practice, common sense, and culture are exclusively 
collective; they do not exist without a group. These are socially or functionally based 
and represent collective forms of tacit knowing. 
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culture 
collective know-how 
common in experience 
collective ability 
shared values 
social institutions 
shared code 
 
non-analytical behavior 
automatic knowledge 
experience 
knowledge base 
values 
perspective 
judgment 
non-canonical practice 
rule-of-thumb 
knowledge base 
predictions 
routinized knowledge 
values 
opinion 
 
 
 
skills 
 bodily 

cognitive 
inductive 
people 

intuitive knowledge 
flash of insight 
percept 
care-why 
know-how 
insight 
second nature 
talent 
practical intelligence 
unarticulated preferences 
inner competence 
personal competence 
oneness of body and mind 
people knowledge 
sense-making 

best practice 
 
 
 
 
 
 
 
life-examples 
creativity 
skills 
 bodily 
 communication 
 coordination 
 management 
 negotiation 
 operational 
patterns of experience 
improvisation 
tricks 
estimation 
routines 
techniques 
genres 
 
sense making 
instinctive reaction 
artistic vision 
ability 
skills 

physical 
social 

crafts 
taste 
after the fact awareness masters 
sureness of action 
skillful 
sense-making 

 
Collective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual/ 
Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
   

 
 
 
 
 
Abstract      Concrete 

 
Fig. 2. Commonalities regarding to abstraction and actors 

 
 
Taxonomy on affected activity. ETK are also grouped according to which activity is 
affected by tacit knowledge. Earlier scientific work has been done on the 
cognitive/technical dimensions and intellectual/practical dimensions of tacit knowing. 
(Gore and Gore 1999; Polanyi 1966; Ryle 1950) The literature review showed that these 
dimensions do not illustrate ETK completely. Activities used in this paper are mental, 
sensuous, social and practical. 
 

common sense 
common beliefs 
shared norms 
organizational memories 
shared meaning 
 
 
 
cognitive schemes 
unconscious norms 
mental models 
attitudes 
opinions 
a groups sense 
inexplicable mental processes 
understanding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
intuition 
feeling for 
beliefs 
hunch 
gut-feeling 
emotional knowing 
flashes of inspiration 
percepts 
know in ones body 
feels as… 
looks as… 
thoughts 
sounds as…. 
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Some ETK are related to mentality and influences actions taken in mental processes 
such as in problem solving. We use intuition, insights and judgment as we detect, 
analyze and solve a problem. Cognition can also be grouped as a mental process and our 
mental models have an influence on our cognitive abilities. 
Many of the epitomes used include different forms of emotional or sensuous factors. We 
often use epitomes including feelings, both physical and mental feelings. We have not 
only “feelings” but also gut-feelings or we “know in our body”. Also other forms of 
sensuous factors such as artistic vision and taste are included in the ETK. 
Tacit knowing also has influence on and is influenced by social processes. Many of the 
norms that control our relations and interaction with other people are tacit. The most 
extensive form of social tacit knowledge can be found in culture. Irrespective of the 
extension of culture (national or organizational) the foundation of it is in tacit 
knowledge concerning behavior, values and language, etc. 
A common opinion on tacit knowledge is the practicality of it. This is reflected in a 
great variety of ETK used in practical work. Most commonly used are not only different 
forms of know-how and skills but also ETK like experience, best practice, rule-of-
thumb and practical intelligence. 
In some ETK the meaning of a concept results in a different grouping of the same 
concept. Ability for example can be grouped as both mental and practical epitome 
depending on the meaning of the concept. Ability as endowment may be grouped as 
mental ETK whereas ability as skillfulness grouped as a practical ETK. The same is 
applied on talent. An important function of tacit knowledge is the ability to grasp a 
holistic perspective on for example a problem. This can also be found in the ETK. The 
holistic ETK are difficult if not impossible to sort into only one group; they belong in 
some way to all groups. Examples of this are inner or personal competence that includes 
all four different competencies. 



 125

ability 
skills 
 cognitive 
 coordination 
 inductive 
 management 
 negotiation 
intuition 
intuitive knowledge 
mental models 
insight 
flash of insight 
flash of inspiration 
mental maps 
schemes 
organizational mind 
sense-making 
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creativity 
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hunch 
organizational memories 
perspective 
talent 
after-the-fact-awareness 
inexplicable mental processes 
percepts 
predictions 
sense making 
estimation 
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feeling 
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 bodily 
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non-canonical practices 
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routines 
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Fig. 3. Commonalities regarding to affected activities 
 
 
4. Conclusions 
In academic literature many different epitomes of tacit knowledge are used. The use of 
ETK facilitates the explication of different forms of tacitness in knowledge. Many ETK 
express the same concept to some scholars and different concepts to others. ETK are 
used as instruments in scientific research; as vocabulary in collection of empiric 
information as well as vocabulary in discussions and presentations by scholars on this 
topic 
 
The explicit and expressed knowledge on tacit knowing can be found in the definitions 
of tacit knowledge. These definitions differ to some extent but some factors are agreed 
upon. To summarize most scholars define tacit knowledge to be 
 

Personal, abstract, practical and obtained by experience 
 

Holistic: inner competence, personal competence, non-analytic behavior, second nature, 
experience, talent, common in experience 

Mental  Sensuous  Social   Practical
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Most scholars also agree on tacit knowing to be an important part of expertise. Experts 
on the concept of tacit knowledge in the academic community can be found in scholars 
publishing writings on knowledge and especially on tacit knowledge. As experts they 
are perceived to possess tacit knowing of their specific topic: tacit knowledge. 
In the productions of the experts their tacit knowing can be perceived in the texts by the 
explicit or implicit use of concepts of tacit knowledge. To tap into this tacit knowing we 
have to “read between the lines” or better “read beyond the words” they use.  
 
What does the scholar’s tacit knowing tell us about the concept of tacit knowledge? The 
image of knowledge as an iceberg seems to correspond with the findings of the analysis 
of the literature review. If the visible top of the iceberg refers to explicit knowledge this 
corresponds with the explicit definitions of tacit knowing found in the literature. 
Beyond the definitions and more hidden in the texts we find a more comprehensive 
image of tacit knowing represented by ETK used to explain tacit dimension of 
knowledge. The image of an iceberg shows us that the hidden part is larger than the 
visible part, as tacit knowing exceeds explicit knowledge. This is shown by the use of 
ETK as they enlarge the concept of tacit knowledge. In the use of ETK the concept of 
tacit knowledge cannot only be seen as exclusively personal but can be found in groups 
like in attitudes or even as exclusively collective as in culture. There may be an 
difficulty to articulate tacit knowing but other forms can be highly visual as for example 
the ETK “good taste”. This questions the abstraction in tacit knowledge. Practical forms 
of knowledge show to account for only one of the activities affected by tacit knowing. 
Much of tacit knowing is used in particularly mental activities as in mental models but 
also in social and sensuous activities as in people-skills and feelings. The term practical 
in the definitions of tacit knowledge should perhaps be understood as “the ability to get 
things done” irrespective of the activity or competence needed to manage it. So the 
proposition is to enlarger the concept of tacit knowledge to be: 
 

Tacit knowledge is personal, but can be shared by individuals collectively, 
abstract but expressible in other forms than verbalization, affecting the ability to 
act independent of activity and competence and obtained by experience. 
 

What does the extension of the concept result in, in research? In research on tacit 
knowledge difficulties has been connected to the nature of tacit knowing. 
Characteristics like abstraction, difficulties to articulate, implicitness, individuality and 
practicality, all raising different difficulties to researchers studying tacit knowing. An 
extended concept offers new possibilities to study tacit knowing or at least stress out the 
benefit of earlier methods. The abstraction and actors included in the ETK show the 
possibility to use and benefit of methods including less articulation but perhaps more 
actors as for example observation of interaction in teams or in a master-apprentice 
relationships. A conscious use of ETK is excellent also in methods including 
articulation like in interviews. An interview method based on ETK is “cards on ETK”. 
(Haldin-Herrgard 2003) The method has been tested and proved to be successful in 
research. ETK has offered a mean to collect comprehensive and yet focused empirical 
material on the use, meaning and importance of tacit knowledge (Haldin-Herrgard 
2003) 
Another important result of an extension of the concept is that the importance and hence 
interest in tacit knowing is raised due to the extension of affected activities as well as 
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abstraction and actors. The affect of tacit knowing in mental and social work may offer 
scholars new interesting perspectives. 
 
What does the extension of the concept result in, in management? A main difficulty in 
tacit knowledge management is the difficulty to diffuse and share tacit knowing. This 
difficulty is related to the personality and abstraction of tacit knowing and is therefore 
affected by an extension of the definition. If tacit knowing is seen as less personal and 
abstract than we have earlier perceived, this offers new possibilities to create methods 
that enhance tacit knowledge diffusion. At least it emphasizes the positive role social 
interaction, like teamwork, has in diffusion of tacit knowledge. It also makes us 
conscious of possibilities to develop methods not based on articulation but other 
expressive forms like for example modeling. 
To include more activities than practical to tacit knowing raise our consciousness of a 
wider importance of tacit knowing and that it is appropriate to pay attention to tacit 
knowing not only in practical work but also in work including mental, sensuous and 
social work. This extension on activities affected by tacit knowing support earlier 
research on tacit knowing used by managers. Results like these may give us new 
perspectives on management development and the methods used in training managers 
and managing. It also increases consciousness of the role of tacit knowing in work 
earlier labeled as non-tacit (at least where it is preferable to excluded tacit forms like 
intuition, hunch and gut-feeling) for example in financial analysts or technicians 
(Haldin-Herrgard 2003). 
 
The issue of knowledge is like an ocean, wide and deep, but if you come up against the 
iceberg of tacit knowledge I suggest you to dive under the surface. You will find that 
tacit knowledge includes much more and is even more interesting than you thought it 
would be. 
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Appendix 1: definitions of tacit knowledge 
 
Tacit knowing is that we know more than we can say (Polanyi 1958, 1966: 4, the most 

used definition) 
 
 Tacit Knowledge entails information that is difficult to express, formalize or share and 
it is unconsciously acquired from the experiences one has while immersed in an 
environment (Lubit 2001:116) 
 
Tacit knowing is defined as knowledge that enters into the production of behaviours 
and/or the constitution of mental states but is not ordinarily accessible to 
consciousness. (Ropo and Parviainen 1999:3) 
 
Tacit knowledge consists of mental models, beliefs and persuasions of each individual 
employee that are so ingrained as to be taken for granted. It resides within the 
individual and is difficult to express in words. (Meso and Smith 2000:225) 
 
Tacit is defined as `not openly expressed or stored, but implied, understood and 
inferred` (Wong and Radcliff 2000:494) 
 
Tacit knowledge.... may be defined as implicit, procedural, uncodified, embodied 
knowledge (Cruise O´Brien 1995:114) 
 
.....the implicit, wordless, picture less knowledge essential to engineering judgement 
and workers’ skills.....  The knowledge itself can come in the end only from individual 
practice and experience (Vincenti 1990 used in Wong and Radcliff 2000: 494) 
 
Such knowledge is typically derived from experience, from learning by doing, rather 
than from learning by theory. Thereby it is, so to speak, second nature, and hence 
intuitive and self-evident, not subject to explanation or justification. It is concrete 
rather than abstract, and non-analytical. As a result, it is embodied in personal 
experience and difficult to transfer other than by transfer of the person in which it is 
embodied (Noteboom, Coehoorn and Zwan 1992 used in Wong and Radcliff 2000: 494) 
 
.....tacit knowledge may be knowledge which is, or could be, available to conscious 
awareness and yet typically remains unarticulated, at least, in any formal sense. (Myers 
and Davids 1993 used in Wong and Radcliff 2000: 494) 
 
Tacit knowledge has a personal quality that makes it hard to formalize and 
communicate (Raghuram 1996 used in Wong and Radcliff 2000: 494) 
 
....tacit knowledge represents those components of technology that are not codified into 
blueprints, manuals, patents and the like. In other words, tacit knowledge is intangible 
knowledge, such as rules of thumb, heuristics, and other ”trick” of the trade. (Arora 
1996 used in Wong and Radcliff 2000: 494) 
 
 Tacit knowledge is highly personal and hard to formalize, making it difficult to 
communicate or share with others. It is deeply rooted in an individual’s actions and 
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experience as well as in the ideals, values or emotions he or she embraces. (Nonaka 
and Konno 1998:42) 
 
 The concept tacit knowledge is used mostly to describe practical know-how. It is 
acquired indirectly and informally, sometimes even not verbalized, but it is essential for 
one’s survival and success in different settings. Tacit knowledge is defined as work-
related practical knowledge (Wagner and Sternberg 1986:) 
 
 Tacit knowledge includes the intuition, perspectives, beliefs and values that peoples 
form as a result of their experiences” (Saint-Onge 1996: 10) 
 
 Tacit knowledge is action-oriented knowledge acquired without direct help from 
others, that allows individuals to achieve goals they personally value (Sternberg, 
Wagner, Williams and Horvath 1995 used in Somech and Bogler 1999:605) 
 
Tacit Knowledge is practical know-how that usually is not openly expressed or stated 
and which must be acquired in the absence of direct instruction (Wagner 1987, used in 
Guinipero et al 1999:43) 
 
Tacit knowledge is not easy to see or express, it is highly personal and hard to 
formalize. It may well be rooted in the individual’s experience, attitude, values and 
behaviour patterns (Gore and Gore 1999:556) 
 
Tacit Knowledge is an idiosyncratic, subjective, highly individualized store of 
knowledge and practical know-how gathered through years of experience and direct 
interaction within a domain or profession (Wagner and Sternberg 1985, used in 
Guinipero et al 1999:43) 
 
Tacit knowledge is “not codified knowledge (Cowan, David and Foray 2000:212) 
 
Tacit knowledge is not yet explicated (Spender1996 used in Leonard and Sensiper 
1998:113) 
 
Tacit complex knowledge, developed and internalized by the knower over a long period 
of time, is almost impossible to reproduce in a document or database. (Davenport and 
Prusak 1998) 
 
A meaning in tacit knowledge is that it is wordless, that it lacks a verbal language 
(Gustavsson 2000:109 authors translation) 
 
Tacit knowing describes the form in which we hold our least communicable knowledge 
assets in the E-space (Boisot 1995: 489-506) 
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Mapping Tacit Knowledge with “Epitomes” 

Tua Haldin-Herrgard 
 
Abstract 

 
Many concepts are often used to clarify tacit knowledge. This article presents how 
these Epitomes of Tacit Knowledge (ETK) have been collected, systemized and how a 
method to map organization-specific has been created and tested. The results are based 
on a study in an asset management company in Finland 
 
Keywords: Tacit Knowledge, Epitomes of Tacit Knowledge, Knowledge Mapping 
 
Introduction 
In business culture the concept of tacit knowledge has not been highly valued 
(Beardwell & Holden 2001; Lam 2000) not only due to its apparent lack of rationality 
(Zack 1999) but also because of difficulties in the perception of the concept itself. 
Abstraction, as well as lack of measurability, is the main reasons behind how we value 
tacit knowledge. The concept may be more highly appreciated through methods for 
mapping it (measuring tacit knowledge is still considered unfeasible) and through its 
concretization. 
In a knowledge-society where personnel are regarded as “human-resources” (Beardwell 
& Holden 2001) or “intellectual capital” (in accordance with K-E. Sveiby and 
L.Edvinsson), the value of tacit knowledge should be reappraised. An encouraging sign 
is the increase within the academic circles during recent years and although the amount 
of interest in tacit knowledge has been somewhat less (Zack 1999) it is also increasing 
(Augier & Vendelo 1999; Holtshouse 1998; Ropo & Parviainen 2000; Wong & 
Radcliff 2000). Both researchers and managers encounter difficulties working with tacit 
knowledge. If the user acknowledges the use of tacit knowledge it becomes more 
explicit and therefore easier to study (Brockmann & Anthony 1998) and to share. To 
counteract difficulties with tacitness a great variety of expressions and epitomes are 
commonly used for tacit knowledge. These are used as elucidatory examples to 
understand tacit knowledge. Epitomes, as typical expressions or symbols, are already 
used to understand tacit knowledge, and they therefore form natural tools for mapping 
tacit knowledge. 
Epitomes of tacit knowledge (ETK) are concepts like intuition, know-how, rule-of-
thumb and gut feeling, concepts that are widely used but without consideration for their 
meaning. This may result in possible misunderstandings and therefore such concepts 
need clarification. A sorting of these concepts facilitates their analysis and therefore 
their usage in both academic and business worlds. Tacit knowledge is especially 
difficult to manage due to its nature. However, mapping tacit knowledge locates it and 
therefore facilitates both its management and sharing. The research problem addressed 
in this article is hence, mainly to suggest a method to study tacit knowledge but also to 
describe the magnitude of tacit knowledge in an organization. The use of the method 
will be described and the implications of it will be discussed  
 
The main aim of this article is to consider how epitomes of tacit knowledge (ETK) can 
be used for mapping tacit knowledge in organizations through focusing on: 
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• What an epitome of tacit knowledge is. 
• How epitomes can be systemized  
• How they are used for mapping tacit knowledge in an organization 

ETK card-interviews have been used to map tacit knowledge in an asset management 
company in Finland. The method will be described and some of the results of the study 
on the use and importance of tacit knowledge will be cursory discussed.  
 
 
The concept of tacit knowledge 
The distinction of explicit and tacit knowledge according to Nonaka & Tackeuchi 
(1995) is; explicit as the objective, theoretical knowledge of rationality used there and 
then, and tacit as the subjective, practical knowledge of experience used here and now. 
Knowledge resources are often described as an iceberg. The structured, explicit 
knowledge is the visible top of the iceberg. This part of the knowledge resource is easy 
to find and recognize and therefore easy to share. Beneath the surface, invisible and 
hard to express, is a momentous part of the iceberg. This hidden part symbolizes to the 
tacit knowledge resources. As Michael Polanyi (1966), perceived by many as the 
“founder” of the concept, expressed it, “we know more than we can express”. It is hard 
to estimate tacitness of knowledge but it is rather like a spectrum where one extreme is 
seen as completely tacit and implicit knowledge and the other as completely explicit 
and codified knowledge (Polanyi 1966). Individuals are the primary repositories of tacit 
knowledge and due to its transparent nature it is difficult to articulate. 
Current literature on knowledge, both managerial and academic, emphasizes the 
importance of tacit knowledge not only as a form of competitive advantage (Birchall & 
Tovstiga 1999) and strategy (Johannessen, Olaisen & Olsen 2001) but also as related to 
learning and innovation  (Lam 2000).  Organizational core competence is more than 
explicit knowledge of “know-what”; it requires tacit “know-how” to put it into practice 
(Seely Brown & Duguid 1998). Tacit knowledge can also be seen as the topping on a 
cake. Structured, explicit knowledge is important but to achieve excellence one has to 
master the unstructured, implicit tacit knowledge. (Brockmann & Anthony 1998, 
Lawson & Lorenzi 1999) Tacit knowledge makes work go smoothly, increasing for 
example, the quality and efficiency of decision-making, customer service or 
production. (Brockmann & Anthony 1998) Discourses on tacit knowledge tend to be 
stormy due to differences in interpretation of the concept in itself. Scholars do agree 
however, that tacit knowledge is highly personal, that it is created by experience and is 
difficult to express in words. (Augier & Vendelo 1999; Nonaka & Takeuchi 1995; 
Polanyi 1958) Due to these characteristics experts also agree on the difficulty of tacit 
knowledge diffusion (Bennett & Gabriel 1999; Holthouse 1998; Leonard & Sensiper 
1998; Nonaka & Takeuchi 1995; Polanyi 1966; Zack 1999). Differences can be found 
in opinions on the possibility and need for externalization. On one hand Michael 
Polanyi (1966) considers knowledge that is impossible to express as non-existent. On 
the other hand, Wittgenstein claims its existence. (Rolf 1991). The ability to express 
tacit knowledge may be dependent on language. There may be a gap between 
knowledge and the ability to use language to express it but this gap is individual and 
not general (Polanyi 1966). Polanyi (1958) also asserts that it is possible to diffuse tacit 
knowledge without any explication while Nonaka and Konno (1998) in their SECI-
model consider explication necessary for externalization. Nonaka (1995) asserts that to 



 136

be able to share knowledge it should firstly be made conscious. Polanyi (1958) again 
states that whether the distributor of tacit knowledge is conscious or otherwise of the 
knowledge and its sharing is of no importance. Whether or not making tacit knowledge 
conscious is important, the process of making it conscious helps people to reflect on 
their work. Independent of varying perceptions of tacit knowledge the existence of this 
concept has to be recognized for us to be able to study or manage it. Based on Polanyi’s 
thoughts of personal and situational differences in ability to express tacit knowledge 
language seems to have an important function and therefore it is a natural staring point 
to study tacit knowledge. The ETK used by the scholars on tacit knowledge provide a 
mean to do this. 
 
 
Tacit knowledge mapping 
A common question scholars on tacit knowledge receive is on its measurability. It is 
still considered too difficult, if not impossible to measure tacit knowledge to 
accomplish quantification, like for example in accounting. If we use mapping with 
interviews instead of measuring to find out and localize the existing tacit knowledge in 
an organization we get a simpler and a more informative instrument to work with. In 
for example tacit knowledge sharing there is a need to know where the tacit knowledge 
is, not the measure of it. The most common way of sharing tacit knowledge is through 
face-to-face interaction and for this we have to know the exact possessor of the wanted 
tacit knowledge.  
Explicit as well as tacit knowledge is created and shared in interaction between people 
and through experience and exercise. It is easier to detect and manage explicit 
knowledge (for example as in education) in databases but it is just as important to be 
aware of the tacit knowledge. Discussions during the interviews included in the 
mapping process increase consciousness of the tacit knowledge in use and it may 
increase consciousness of its sharing. 
Mapping existing tacit knowledge is preferably done with employee interviews. Due to 
the nature of tacit knowledge as personal and difficult to explain, interviews are to 
prefer to a questionnaire. A mapping includes distinction of tacit knowledge used and a 
description of the work specific meaning in the ETK. This localizes the tacit knowledge 
and shows the existence of similarities or differences in meaning of the concepts used. 
The importance tacit knowledge has to the work is also discussed and since tacit 
knowledge exceeds the articulated knowledge the performing employee is a suitable 
judge. The benefit of the discussion is not only to know what is used but also what 
makes the difference in performance.  
There is not much value in attempting to develop an objective and general instrument to 
measure tacit knowledge, as a lot of valuable information on tacit knowledge is lost in 
the process. A mapping serves this purpose better.  
 
The development of a method 
J. Horvath (1999) questions if identifying subtypes of tacit knowledge could be used to 
optimize our approach to knowledge management. The following mapping method with 
interviews suggests that it can. Subtypes used in this method are named epitomes of 
tacit knowledge (ETK).  
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Figure 1: The process of developing the ETK mapping instrument 
 
 
Epitomes of Tacit Knowledge (ETK) 
M. Polanyi (1966) pointed out that the ability to express tacit knowledge depends 
among others on the used language and therefore the difficulty to express tacit 
knowledge perhaps lies in the lack of appropriate words. ETK offer means of a 
“language” of tacit knowledge in organizations or in work. A conceptualization of them 
serves as a language tools-box for mapping tacit knowledge. In everyday life different 
concepts or epitomes for tacit knowledge are used in communication (Ryle 1950). 
These concepts are symbols used for tacit forms of knowledge. ETK helps us to 
articulate and understand the abstraction of tacit knowledge. Although ETK are created 
for pragmatic use academia has made use of them in the scientific work. Scholars not 
only use them as part of vocabulary when they discuss their research but also when they 
collect information on tacit knowledge (Giunipero, Dawley & Anthony 1999; Somech 
& Bogler 1999). 
Earlier research on knowledge has seldom recognized the existence of different forms 
of tacit knowledge (Jacob & Ebrahimpur 2001). In a review of literature on the field of 
knowledge and especially tacit knowledge, concepts clarifying the definition of tacit 
knowledge were picked out and used in the method. As an example in the definition of 
Saint-Onge (1996) -” Tacit knowledge includes the intuition, perspectives, beliefs and 
values that peoples form as a result of their experiences”. 
According to the review the most frequently used epitomes were as follows32:  
 
• Intuition expressed as directly knowing or learning without conscious reasoning or 

making choices without formal analysis. (Behling & Enckel 1991 in Brockmann & 
Anthony 1998) Related expressions to intuition are non-analytical behavior, 
automatic knowledge, or flashes of inspiration or insight. 

                                                           
32 See Haldin-Herrgard (2001) for a full list of ETK. 
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• Skills used as such but also with specifications like management, people, inductive, 
negotiation, physical, coordination or cognitive skills. This is the ETK that is most 
used without any form of definition. Some other terms such as ability, crafts and 
practical knowledge are closely related and often used in the same meaning 

• Insight used as understanding, often in a sudden form but also as “glimpses” into 
knowledge (ones own or others)  

• Know–how often expressed as the ability to put know-what into work which is to a 
great extent the product of experience (Seely Brown & Duguid 1998). Know-how is 
mostly used as such but also with specifications as practical and collective know-
how. 

• Beliefs used as a set of understandings that reflect our perspective of the world. 
Beliefs are also expressed as opinions (Giunipero et al. 1999) and sometimes even as 
attitudes (Leonard & Sensiper 1998; Brown & Anthony 1998) 

• Mental models are cognitive structures formed by the abstractions of experience. 
They reflect our perspectives of the world around us. (Giunipero et al. 1999) Other 
ETK like cognitive schema, mental maps and schemas are used as same meaning. 

• Practical intelligence expressed as “a persons ability to apply components of 
intelligence to everyday life” (Somech & Bogler 1999) 

 
A variety of other epitomes relating to those mentioned-above, as well as more focused 
forms were identified In total 149 ETK were collected and a pilot study with interviews 
on ETK reduced them to 87 ETK33. This decrease was due to either no answer from the 
respondents or a close proximity in meaning that resulted in clusters. An example is 
mental model that includes cognitive schemes, mental maps and schemata. A 
systematization of ETK can elucidate their meaning and facilitate their usage. 

 
 

Taxonomies of Epitomes of Tacit Knowledge 
There have been few classifications on knowledge and tacit knowledge. Knowing has 
been classified into two dimensions: the intellectual (“knowing what”) and the practical 
(“knowing how”) (Polanyi 1966; Ryle 1950). Tacit knowledge has been classified into 
technical and cognitive dimensions. The technical dimension can be viewed as 
expertise “at ones fingertips” and it encompasses information and expertise in relation 
to “know-how”, whereas the cognitive dimension consists of mental models, beliefs 
and values and it reflects our image of reality and vision of the future. (Nonaka & 
Takeuchi 1995; Gore & Gore 1999) 
 
A conceptual grouping of ETK34 by natural relationships in the meaning scholars put in 
them facilitates and improves work on tacit knowledge and the mapping of it. ETK are 
used in interview discussions with referents and the shared meaning attained during the 
interviews helps the referents to externalize tacitness of knowledge as well as the 
interviewers understanding of the information given to them. 
ETK are sorted into two taxonomies according to: 
                                                           
33 In the survey 99 Swedish ETK was used as the translation produced additional meanings in Swedish. 
  
34  See Haldin-Herrgard (2002) for taxonomies on ETK 
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1. Extent of abstraction in abstract and concrete and actors involved in 

individual, team and collective 
2. Competencies affected in mental, sensory, social and practical 

 
Taxonomy on abstraction and actor(s) 
A distinctive feature of ETK in the literature is difference in abstraction. Although the 
main characteristic of tacit knowledge is tacitness as abstraction, it can be seen that 
extents on abstraction vary from completely abstract to quite concrete in the concepts 
used. This is supported by Polanyi’s (1966) thoughts about a spectrum of tacitness in 
knowledge.  
Several concepts can be considered abstract in the sense that they cannot be conveyed 
to others. Intuition as well as hunch, gut feeling, “feeling”, and mental-model are 
included in this group. An example of this is how one of the respondents in the survey 
explained intuition:  
 

You have it within you, you can’t explain it to someone else only act on it in this 
way because you believe in it. (Authors translation)  

  
Other ETK may in themselves be considered abstract but lead to more concrete results 
expressed in our behavior or in the result of our work. Examples are insight, talent, 
judgment, practical intelligence and rule-of-thumb. 

 
Talent, people here may have the same level of knowledge. They have the same 
education and so on but then there are some programmers. What is it that makes 
some programmers twice as good as the others? What makes them three times 
better than the others? It is only that some have an inbuilt ability to do things. 
You can’t put your finger on what it is, it is only there   (Authors translation) 

 
Culture and know-how consist of both explicit and implicit forms of knowledge but can 
be recognized by an outsider or an inexperienced person. In spite of difficulties in 
articulating tacit knowledge many of the used ETK have high visibility both for actors 
and outsiders. Examples are best-practice, skills, improvisation, genres and instinctive 
reaction. 
Another distinctive feature is based on the actors involved. Although tacit knowledge is 
usually perceived as highly individual (Bennett & Gabriel 1999) and personal (Boisot 
1995; Polanyi 1966) many ETK refer to more collective tacit knowledge. Only an 
individual can feel intuition, taste or gut feeling and it is impossible to transfer it to 
other actors. ETK as mental models, attitudes, know-how, judgment, skills and 
improvisation include not only individuals as actors but also teams and groups as 
actors. Individuals have mental models and know-how and teams have shared mental 
models and a collective know-how developed by former and present members. Best-
practice, common sense, and culture are exclusively collective; they do not exist 
without a group. These are socially or functionally based and represent collective forms 
of tacit knowledge. 
 



 140

Taxonomy on affected competence 
ETK are also grouped according to which competence is affected by the tacit 
knowledge. Earlier scientific work has been done on cognitive/technical dimensions of 
tacit knowledge but literature review showed that these dimensions do not illustrate 
ETK completely. Competencies used in the literature and in this taxonomy are mental, 
sensory, social and practical. 
Some ETK are related to mentality and affect actions taken in mental processes such 
as problem solving. We use intuition, insights and judgment as we detect, analyze and 
solve problems. Cognition can also be sorted as a mental process and our mental 
models have an influence on our cognitive abilities as well as our creativity. A 
respondent expressed creativity as a form of tacit knowledge in the following way: 
 

Creativity is simply idea creation and so on. I understand it as when we put your 
ways of working into question all the time. Are we working with the right things 
and in the right way? It is in this process that the creativity shows (Authors 
translation) 

 
Other ETK used include sensuous processes. We often use epitomes including 
feelings, both physical and mental feelings. We have “feelings” as well as gut-feelings 
or we “know in our body”. Other forms of affection such as artistic vision and taste are 
also included in sensuous ETK 
 

Gut feeling is important. You have a feeling, it is this knowledge you have and 
the experience. You can’t pinpoint what it is that makes you feel uneasy when 
everything, all analysis shows that you should do something but yourself think 
that you should not do it (Authors translation)  

 
Tacit knowledge influences and is influenced by our social processes. For example 
norms and communication skills that control our relationships and interaction with 
other people are tacit. The most extensive form of social tacit knowledge can be found 
in culture. Irrespective of the scope of culture (national or organizational) the 
foundation of it is in tacit knowledge concerning behavior, values and language, etc. 
 

Management skills are what I understand as listening to people, discussing with 
them, speaking about things that perhaps are not always are so nice, you can 
convince people. (Authors translation) 

 
A common opinion on tacit knowledge is the practicality of it. This is reflected in a 
great variety of ETK used in practical processes. Most commonly used are not only 
different forms of know-how and skills but also ETK like techniques, experience, best 
practice, rule-of-thumb and practical intelligence fit into this group. 
 

Techniques in our job are only ways of doing things. You have to create your 
techniques to do things but you also have to learn them to be fast in certain 
things, like reaction (Authors translation) 
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In some ETK the expressed meaning of the concept in different situations results in a 
different classification. Ability for example, can be classed as both mental and practical 
epitomes depending on the meaning included of the concept. Ability as endowment 
may be classified as a mental ETK whereas ability as skillfulness categorized as a 
practical ETK. An important tacit knowledge is the ability to grasp a holistic 
perspective. This can also be found in the ETK.  The holistic ETK are difficult if not 
impossible to sort into only one group; they belong in some way to all groups. 
Examples of this are inner or personal competence that includes all four different 
competencies. 
The two taxonomies of ETK put the traditional view of tacit knowledge as -abstract, 
difficult to explicate, individual and practical- into question. In the first taxonomy, the 
systematization of ETK that scholars have used shows that much of tacit knowledge is 
explicated by articulation in images presented by epitomes and in work results. It also 
shows that only some ETK are individual and that many epitomes are used to express 
knowledge in teams or even general knowledge. According to the second taxonomy the 
practicality of tacit knowledge is not to be interpreted as only physical but rather as the 
ability to get things done irrespective of the type of competence. 
 
 
Cards on ETK to map tacit knowledge 
ETK serves as tools for individuals to identify and reflect on the tacit knowledge they 
use in work. In an interview a bundle of 87 (99 in the Swedish survey) cards on ETK 
are used as triggers to the discussion. Every card consists of one ETK. Cards are shown 
one at the time and constitute the topic of discussion and as they are processed one at a 
time they officiate as the focus of the discussion.  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Cards on Epitomes of Tacit Knowledge (ETK), nr 19, 70 and 85 
 
An interview is done as follows;  

• The informant is informed of the topic of interview, the process and that it is 
recorded. They are asked to relate to their way of doing their work. 

• The bundle of cards is handed over to the respondent and he/she is asked to sort 
out all the cards applicable to their work. 

• After the sorting the interviewer collects the chosen cards and these form the 
basis of the interview. 

• In the beginning background information is recorded, for example; name, 
department and work-assignment 

• The interviewer hands over one card in turn to the referent with the questions of 
interest. 

• The interviewer can pose additional questions to guarantee understanding. 
 

 
 

19. Intuition 

 
 

70. Common-sense 

 
 

85. Rule-of-thumb 
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The taxonomies of ETK facilitate analysis of the mapping irrespective of use for 
valuation or organizational development. The choice of method of analysis can differ 
and is of course depending on the data collected and the purpose of the study. 
 
 
A study on mapping tacit knowledge using cards on ETK 
Next a study of tacit knowledge will be cursory presented to show the applicability of 
the method. ETK were used in a study of an asset managing company in Finland. The 
aim of the study was to map use, meaning and importance of tacit knowledge in an 
organization. An additional aim was to test the suitability of using ETK as a mapping 
instrument for tacit knowledge. 
 
The case firm 
Participants in the study were 22 employees in a small asset management company 
group in alternative investments. It is a technology-based company in the forefront of 
electronic trading and it tests and utilizes the latest IT technology. The informants are 
from all the firms four different departments; Market-Making (MM), Information 
Technology (IT), DOTcom sales (DOT) and Administration (Adm). Market Making is 
where the actual trading occurs and 8 of the respondents work at this department. The 
IT department creates and develops IT technology for electronic trading for customers 
as well as IT technology needed within the company. 6 respondents work at the IT 
department. DOTcom Sales handles customer relationships mainly for the IT 
instruments and Administration supports and controls the rest of the company. 4 
respondents work at each DOT and Adm.  
The method used in this study was recorded interviews using 99 ETK cards and an 
evaluation form on the importance for the end result of the work of each specific ETK. 
The scale for evaluation was from 1 (of some importance) to 5 (of vital importance). 
The interview was conducted as mentioned earlier and the structure of the interview 
consisted of only two questions  

• “What meaning does this ETK have in your work?”  
•  “How important is this to the result of your work?” 

 As one of the aims of the study was to test the suitability of the method of data 
collection the ETK in the interviews were analyzed both quantitatively (descriptive 
statistics and cross-tabulation) and qualitatively (text analysis) according to the two 
taxonomies.  
Parts of the results of the study are presented on:  

• The use and importance of tacit knowledge in the organization 
• ETK as a mapping instrument 

 
The use and importance of tacit knowledge in the firm 
The number of interviewee choices of ETK cards indicates the use of tacit knowledge. 
For each referent the choice of ETK indicate the variety of tacit knowledge in use. For 
the group of participants the choices also indicate how common the use of the tacit 
knowledge is in this firm. 
All 22 participants chose one ETK and that was common sense the meaning in the 
concept varied according to departments and assignments from common sense in how 
to behave or invest to IT personnel using common sense in the time usage in 
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programming. The mapping in the organization showed that employees in the IT 
department use and hold a great deal of tacit knowledge with an average of over 73/99 
ETK chosen the IT department was also more homogeneous than the others with 54/99 
ETK than was chosen by more than 75% of the respondents of the IT department. 
Moreover, in the other departments the use of tacit knowledge was high with an 
average of 53/99and 25/99 ETK chosen by more than 75%. It showed that commonly 
used ETK are for example ability, skills, intuition, cognitive skills, know-how, 
experience and communication skills. Others are subjects for specified assignments or 
groups like the social ETK managerial, people and negotiation skills, life examples, 
and emotional knowing used by managers and sales personnel or mental ETK like 
sense-making, common sense, creativity and inductive skills used by market makers and 
IT personnel. In this mapping we also got a picture of the tacit knowledge used by 
those employees valued as most important to the company (high ranked), as well as the 
competence of the employees involved in personal development. The high ranked used 
more life examples, operational and social skills, non-analytic behavior and 
improvisation and less patterns of experience and common in experience than the low-
ranked.  
The mapping makes it possible for this firm to match employees who need to develop 
tacit knowledge with those who already master it. The information can also be used in 
recruitment, in terms of highlighting the organization’s needs when choosing new 
employees.   
 
The average and median value of the importance of the ETK for the end result of the 
work was used and each ETK is presented on a scale from 1(some importance) to 5 (of 
vital importance) 
The interviewees felt tacit knowledge had a significant role to play in the results of 
their work. On the scale from 1 to 5 the mean value of all 99 ETK for all 22 participants 
was 3.24 (between important and very important). No single interviewee had an overall 
mean value under 2.82 and median under 3. Furthermore, 30% of the ETK were valued 
4 or higher (very or vitally important). Of highest importance was know-how but also 
collective know-how, foreseeing, skills and emotional knowing scored high. 
A notably finding was that the use of tacit knowledge and the importance of it do not 
correlate with each other. As an example, although the use of ETK at the IT 
department exceeded the other departments the employees did not perceive it as more 
important. On the contrary, the general perception in this organization was that the 
more an ETK was used the lower was its perceived importance, and that an ETK 
considered highly important was less commonly used. This did not apply to the group 
of high ranked employees however, where the use of tacit knowledge was more 
common than in low ranked employees and who appreciated tacit knowledge more 
highly. 
 
 
ETK as a mapping method 
As a technique this offered an excellent instrument to collect information on a topic 
otherwise difficult to access. The difficulty with articulating tacit knowledge was dealt 
with and the interviews were much more focused by the use of ETK cards. The gap 
between language and tacit knowledge was lessened when informants were presented 
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with concepts to discuss. As many of the respondents were not aware of the concept of 
tacit knowledge before the interviews, the ETK cards were necessary aids. The cards 
reduced the interviewers bias but more importantly they simplified the questions. As 99 
cards are quit many to process the interviews tended to be long, 60-120 minutes, this 
showed in sense of fatigue at the end of the longer interviews both in the interviewer 
and the interviewee and may have had influence on the results. In a reduction of cards 
there is a risk of loosing variation and therefore important information. The choice 
between fewer cards and easier interviews or many cards and variation the choice is 
easy. It can never be bad to do a work properly.   
A map should be simple and clear and a mapping with ETK clearly shows where and 
with whom we find what kind of tacit knowledge. A manager’s task is to then utilize 
this information to create the knowledge management system needed. 
 
Conclusions 
To answer questions posed in the beginning of this article, about what an ETK is, how 
they can be systemized and used for mapping tacit knowledge in an organization 
following conclusions are drawn. 
Epitomes of tacit knowledge (ETK) are concepts like intuition, mental models, culture 
and hunch, that are used to elucidate tacitness in knowledge. They are a natural part of 
our use of language but have not been consciously related to tacit knowledge in this 
way earlier.  We are often not even conscious of talking about tacit knowledge when 
we use them. Also the experts on tacit knowledge, namely scholar on the topic, use 
ETK and their writings are a good base to collect the “vocabulary of tacit knowledge” 
that ETK represent.  
ETK were collected and systemized by natural relationships into two taxonomies. The 
first taxonomy according to abstraction and actors and the second in relation to affected 
competence. These taxonomies facilitate scientific work on tacit knowledge as well as 
its everyday use in professional work-life as a clarification of concepts prevents 
misunderstandings and facilitates the discussion on tacit knowledge. The first 
taxonomy showed that ETK differ in the degree of abstraction from abstract to 
concrete and in actors involved from individual and group to collective tacit 
knowledge. The second taxonomy showed four competencies affected by the ETK as 
mental, sensory, social and practical. These two taxonomies indicates that the concept 
of tacit knowledge often defined as “abstract, practical, individual and based on 
experience” is defined too narrow to illustrate all different kinds of tacit knowledge 
both according abstraction and actors included as well as according competencies 
affected. The taxonomies served also helpful in analyzing the data on the use and 
importance of tacit knowledge. 
As everyone use ETK every day to facilitate the explication of tacit knowledge, they 
also are suitable in mapping tacit knowledge. These are familiar concepts although the 
naturalness of them lead to lack of reflections on their meaning. The interviews during 
the development process and test study show that data collected with ETK is more 
comprehensive, focused and vivid than data from deep-interviews on the topic without 
the use of ETK. Mapping tacit knowledge with ETK has offered a unique method to 
learn about and localize tacit knowledge in an organization 
Cards on ETK were used in mapping organization specific tacit knowledge in an asset 
management company in Finland. The use of ETK in this mapping helped employees to 
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identify and reflect on tacitness in their work. The analysis according to the taxonomies 
offered an opportunity to localize existing tacit knowledge both on organizational level 
as in the extensive use of tacit knowledge in the IT department and on individual level 
as in what kind of tacit knowledge the highly ranked employees use. It showed the 
extent of shared meaning and emphasized the magnitude of tacit knowledge in the 
organization as being high. Therefore this kind of mapping can facilitate tacit 
knowledge diffusion and influence the perceived importance of it in the organization.  
A generalization of the use and importance of tacit knowledge is perhaps not justified 
on the basis of this study but the ETK instrument can be generally used for mapping 
organizational specific tacit knowledge and this may be valuable both for the individual 
and the organization. 
All in all this technique has made it possible for us to enter the silent world of tacit 
knowledge. 
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The Importance of Tacit Knowledge in a Financial Firm 

Tua Haldin-Herrgard 
 

Abstract 
 

Taking a knowledge perspective on the firm authors mentions the importance of tacit 
knowledge, but there is a lack of profound discussions and empirical studies on how 
important it is. The aim of this paper is to present and discuss some results of a larger 
study on mapping tacit knowledge in a small financial firm in Finland. Results indicate 
that tacit knowledge in this organization is perceived an important asset and that it 
contributes to the results of the work. They also show differences in the use and 
importance of tacit knowledge and that the use of tacit knowledge does not correlate 
with the perceived importance of it. The method used in this mapping is interviews with 
cards on epitomes of tacit knowledge.  
 
Keywords: Tacit Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Valuation 
 
Introduction 
Earlier in business culture the concept of tacit knowledge has not been highly valued 
(Lam 2000; Beardwell and Holden 2001). One reason to this is the lack of rationality 
connected to the concept (Zack 1999) another is difficulty to perceive the concept.  
Bennett (1998) expresses it as 
 

Researchers and managers in the field of business still lack understanding of tacit knowledge’s 
nature, use and value to decision making in organizations  
 

However in a knowledge society where the value of personnel as “human-resources” 
(Beardwell et al. 2001) or “intellectual capital” (in accordance with K-E. Sveiby and 
L.Edvinsson) is emphasized, the value of tacit knowledge should also be reappraised. 
A satisfactory sign is the academic interest in knowledge that has had an increase in last 
years and although the interest in tacit knowledge has been lesser (Zack 1999) also this 
is increasing (Holtshouse 1998; Augier and Vendelo 1999; Wong and Radcliff 2000; 
Ropo and Parviainen 2000).  
The current literature on knowledge, both managerial and academic, stress out the 
importance of tacit knowledge. This importance is often related to competitiveness 
(Birchall and Tovstiga 1999; Mascitelli 1999) and strategy (Johannessen, Olaisen, 
Olsen 2001) but also related to product development  (Kreiner 2002) and learning and 
innovation  (Lam 2000). It is claimed that knowledge is the main or only producer of 
wealth (Drucker 1993). There are though a lack of profound discussions and empirical 
studies on importance of tacit knowledge.  
The diffuseness of tacit knowledge may be one of the main reasons for its “low” value 
as well as the lack of measurements of tacit knowledge. 
An increase in value could be attained by a concretization of the concept and by 
methods for mapping tacit knowledge. 
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What is tacit knowledge and why is it important? 
One commonly used metaphor of knowledge resources is the image of an iceberg. The 
visible part of the iceberg refers to structured, explicit forms of knowledge. This part of 
the knowledge resource is easy to find and recognize and therefore easy to share. 
Beneath the surface, invisible and hard to express, is a momentous part of the iceberg 
and this hidden part applies to tacit knowledge. Michael Polanyi (1966) phrased it, as 
“we know more than we can express”. Tacitness of knowledge is difficult to estimate 
but knowledge can be seen in a spectrum where on one extreme we find the completely 
tacit and unconscious knowledge and on the other the completely explicit, structured 
and coded knowledge (Polanyi 1966). 
 
Core competency in an organization is more than the explicit knowledge of “know-
what” it requires the more tacit “know-how” to put “know-what” into practice (Brown 
and Duguid 1998). Structured and explicit knowledge is important but to achieve 
excellence in a job one have to master higher levels of knowledge, the unstructured and 
intangible tacit knowledge. (Brockmann and Anthony 1998; Lawson and Lorenzi 1999) 
Tacit knowledge makes work go smooth and it can increase the quality of the work, as 
the accuracy of task performance is improved by the use of it (Brockmann et al. 1998). 
The efficiency in decision-making, customer service or production is improved by the 
use of tacit knowledge and when the significance of time is increased while the length 
of it is decreased, an expert can achieve major time saving improvements by using tacit 
knowledge. 
Even if coded knowledge is easier to share the role of tacit knowledge is often essential 
and coded knowledge can even be unusable without the augmentation of tacit 
knowledge. (Shariq 1999; Brown et al. 1998) One can learn the importance of service 
quality by reading textbooks but not learn the “smiling attitude” that is so important in 
delivering first class service. 
There are though those who see the importance of tacit knowledge more as a risk than 
as an advantage. Especially among security the question of risks connected to 
competitiveness through tacit knowledge has been raised. Tacit knowledge within 
people is difficult to control without also limiting personal space what on the other hand 
can have negative effect on among others knowledge sharing and creativity. (Zalud 
2002)  
 
Is tacit knowledge difficult to valuate and can it be measured? 
Value is related to measurement. We have learned to value immeasurable things like 
knowledge but to valuate even more intangible things like tacit knowledge is even today 
unusual. (Haldin-Herrgard 2002)  The problem is that what we need to know is not most 
easily measured. (Housel and Bell 2001) By easy we mean what we are used to, 
financial value, figures or weights. 
Although many measurement methods used on knowledge totally disregard tacit 
knowledge, as it is not included in the balance sheet or is included only as a part in 
other assets there are methods that focus on the valuation of knowledge. (Housel et al. 
2001) Still the valuation of tacit knowledge is a weakness even in those processes 
focusing knowledge. 
We need to take a different starting-point to valuate tacit knowledge. This kind of 
valuation is subjective and highly connected to the performing employee. Since tacit 
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knowledge exceeds the articulated knowledge the performing employee is the only 
possible valuator. The value of attempting to develop an objective and general 
instrument for measuring tacit knowledge is not adapted to its purpose, as a lot of the 
value of tacit knowledge is lost in such. Therefore a organization specific mapping is 
recommended as more informative. (Haldin-Herrgard 2002) 
 
Tacit Knowledge Mapping 
The usual question researchers on tacit knowledge receive is about the measurability of 
tacit knowledge. It is still considered, if not impossible, at least too difficult to measure 
tacit knowledge in order to accomplish quantification. If we instead of measurement use 
mapping to find out the existing tacit knowledge we get a much easier and also a more 
significant instrument. If we know more than we can express (Polanyi 1966) tacit 
knowledge is difficult to share and the value of a mapping is as a chart used in sharing 
tacit knowledge. 
A common opinion is that to share knowledge it first has to be made conscious, an 
externalization must occur. (Nonaka and Takeuchi 1995)  But we share explicit as well 
as tacit knowledge in interaction with other people, trough experience and exercise, and 
whether the distributor is conscious of the knowledge and the sharing or not is of no 
importance. (Polanyi 1958) The learning of culture is one example of this. In 
organizations, to be able to share knowledge and also tacit knowledge, one prerequisite 
is to know where to look for the possessor of the needed knowledge. A localization of 
tacit knowledge and the possessors of it could be a solution to some of the difficulties in 
sharing tacit knowledge. 
If a valuation of tacit knowledge in the work is needed these mapping interviews are 
excellent opportunities to discuss the importance of tacit knowledge to the result of the 
work, with the executor of the assignment and possessor of the tacit knowledge. In this 
valuation a scale of Likert type can be used to satisfy the need of figures. 
 
The study 
J. Horvath (1999) question if identifying subtypes of tacit knowledge could be used to 
optimize our approach to knowledge management. The author of this paper asserts that 
it can, subtypes used in the study are epitomes of tacit knowledge (ETK) (Haldin-
Herrgard 2001). The aim of the study was to map and valuate tacit knowledge in a small 
financial firm in Finland.  This paper presents parts of the results, mainly the 
quantitative results of the use and value of tacit knowledge.  
 
What kind of Financial Firm? 
The firm is an asset management company group in alternative investments. It is trading 
over 100 instruments worldwide. As a technology-driven company, it is in the forefront 
of electronic trading. The company tests and utilizes the latest IT technology.  
The business in the study is divided into 4 departments: market making (MM), 
information technology (IT), DOT sales (DOT) and the administrative department  
 
 
Market-Making 
Market making is specializing in electronic trading. The company’s core business is 
market making in high liquidity markets. Its strategy is to adapt trading to fast changing 
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markets and to focus on risk management. The company is more than just a trading 
house; it provides a steady business platform for future operations. As a market maker 
for more than a decade, the company has observed trends in the financial industry and 
this has provided an opportunity to test new ideas and business areas in-house and 
resulted in long-term experience and expertise.  (www.estlander.se) 
 
DOT, IT 
erDOT is an online trading service developed exclusively for professional investors. It 
is one of the most extensive trading concepts on the market and it provides the user with 
state-of-the-art technology, advanced execution capabilities, clearing and back-office 
facilities. erDOT can trade all electronically tradable stocks and derivatives on the 
leading exchanges and the number of accessible exchanges is increasing continuously.   
(www.estlander.se) 
 
The people of the company 
The group has 39 employees in the office in Vasa.  13 in information technology, 12 in 
market making, 7 in sales and 7 in administrative support. 
The organization characterizes its employees as open-minded and innovative 
individuals capable of working in a team. Employees are said to be prepared to take 
challenges, to set new higher limits and to take responsibility for their personal 
development. At this company an employee’s ability to diversify is just as important as 
high educational achievements. The company emphasizes a working environment 
where each employee’s skills and personal qualities are recognized and rewarded. 
(www.estlander.se) 
 
How was the survey done? 
The survey consisted of 22 interviews with cards on epitomes of tacit knowledge 
(ETK). (Haldin-Herrgard 2002) and 3 short interviews with the departmental managers. 
Card interviews where made with people of all departments and with both management 
and non-management. The information was collected in February-April 2002. The 
questions asked were about the meaning of the ETK as well as the importance of it to 
the result. 
 
What is a card on an epitome of tacit knowledge (ETK)? 
A researcher doing research on tacit knowledge as well as the informant encounters 
difficulties in dealing with something that is characterized by a self-evident and non-
expressible and -measurable nature. If the user acknowledges the use of tacit knowledge 
it becomes more explicit and therefore easier to study (Brockmann et al. 1998) . This 
has led to a great variety of expressions and epitomes used for tacitness of knowledge 
(Haldin-Herrgard 2001). To be able to communicate the tacitness, to make tacit 
knowledge explicit, we tend to use artifacts (Gore and Gore 1999).  Concepts like 
intuition, know-how, rule-of-thumb and gut-feeling are used as elucidatory examples to 
understand intangibles like tacit knowledge. Although many of these epitomes are 
created for pragmatic use also academia have made use of them in their scientific work. 
As scientists we not only use them as vocabulary when we discuss or present our 
research but also as input in the same when we collect information on tacit knowledge 
(see test in Giunipero, Dawley, Anthony 1999). These epitomes of tacit knowledge have 
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been used as instruments by researchers and a system of them can be used to map tacit 
knowledge in organizations. 
A literature review on academic writings on tacit knowledge resulted in 149 epitomes of 
tacit knowledge (ETK) later reduced to 99 ETK.s. A conceptual systematization into 
taxonomies facilitated and improved the work on tacit knowledge and the mapping and 
analyzing process.  
The two taxonomies on ETK according to Haldin-Herrgard 2001 are due to: 

• The extent of abstraction in intangible and tangible and actors involved into 
individual and collective 

• The competencies it effects on into mental, sensory, social and practical 
 To create a method to do interviews on tacit knowledge the ETK:s where set on cards, 
one epitome per card. 
 
How to interview with cards on ETK? 
In an interview cards on ETK are used as triggers to discussion. Cards are shown one at 
the time and constitute the topic of discussion. As the cards are processed one at a time 
they also officiate as a focus to the discussion.  A pilot study showed that with the use 
of these cards the information collected is more comprehensive, has a wider range of 
variation and at the same time is more focused on the topic of tacit knowledge. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Cards on Epitomes of Tacit Knowledge (ETK), nr 19 and 85 
 
The interviewees where told to start by picking out all the cards that have some 
relevance to their job and way of doing it. Then the chosen cards where processed one 
at the time. The questions asked for every chosen card was “What is the meaning of 
…in our job?” and “How important is… to the result of your job?”. The valuation was 
done on a scale from 1, of some importance………5, of vital importance.  
 
How have the information been analyzed? 
The information described in this paper has been analyzed quantitatively with 
descriptive statistics (mean, median) and cross-tabulation (Eggeby and Soderberg 
1999). In order to maintain the richness of the material some findings have been related 
to the qualitative information on “meaning” related to the taxonomies. This has been 
important as the meaning of a concept varies and may influence the findings. In addition 
information of managements ranking of the informants has be used. 
Information looked upon is the number of ETK chosen, the different ETK:s that was 
chosen and the value given to them. The ETK:s chosen indicates the amount and 
varieties of tacit knowledge used in the job. and the valuation indicates the importance 
it has to the result of the job. The variables that are presented here are, 
management/non-management, ranking: high/low and department.  
 

 
 

19. Intuition 

 
 

85. Rule-of-thumb 
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Results 
Management/ non-management 
There are 8 cases in the category of management. These are all the members of the 
management team and all have their own area of responsibility, departmental or 
functional. Non-management is all the rest 14 cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Choices and valuation managers/non-managers 

Most chosen by managers: 
Communication, skills 100% 
Managerial skills 100% 
Social skills 100% 
Attitude 100% 
Beliefs, 100% 
Common sense 100% 
Understanding 100% 
People knowledge 100% 
Skills and Know-how 88% 
Collective ability 88% 
Life examples 88% 
Estimation 88% 
Care-why 88% 
Creativity and Talent 88% 
Personal competence 88% 
 
 
 
 
 

Most chosen by non-manag
Ability 100% 
Skills and Experience 93% 
Cognitive skills 93% 
Intuitive knowledge 93% 
Know-how 87% 
Common sense 87% 
Personal competence 87% 
Capability and Talent 80% 
Communication skills 80% 
Insight and Percept 80% 
Predictions, Estimation 80%
Knowledge base 80% 
Routine knowledge 80% 
 

Largest differences in choice managers/non-managers 
Life examples 61% 

Managerial skills 60% 
Attitudes 53% 
Genres 51% 

Percept –51% 
Emotional knowing 44% 
Instinctive reaction –44% 

Ability –43% 
Collective ability, 41 % 
People knowledge 40% 

Values 38% 
Patterns of experience –38% 

Shared norms 37% 
Routinized knowledge –37% 

Non-analytical behavior 37% 
Sense making 31% 
Group’s sense 31% 
Skills, skillful, 30% 

Impulse, Hunches, 30% 
A master’s sureness of action 30% 

Organizational memories 30% 

Most important for 
managers: 
Organizational mind 5 
Predictions 5 
Best practise 5 
Schemata and Technique 4.5
Expert know-how 4.5 
Inner competence 4.5 
Ability and Skills 4 
Cognitive, Communication, 
Coordination, Managerial  
Negotiation, Operational and 
People skills 4 
Intuition, Insight 4 
Hunch and Gut-feeling 4 
Automatic knowledge 4 
Mental map 4 
Shared meanings 4 
Know-how 4 
Feels as…and Feeling 4 
Beliefs and Estimation 4 
Experience and Care-why 4 
Knowledge base 4 
Masters sureness of action 4
After-the-fact-awareness 4 
Emotional knowing 4 
Group’s sense 4 
Personal competence 4 
Routinized knowledge 4 
Sense making 4 
Thoughts and Values 4 
People knowledge 4 
 

Most important for 
non-managers: 
Ability and Skills 4 
Collective ability 4 
Capability 4 
Communication skills 4 
Social skills 4 
Automatic knowledge 4 
Know-how, Expert, 
Collective know-how 4 
Norms and Attitude 4 
Perspectives 4 
Predictions 4 
Experience 4 
Knowledge base 4 
Creativity 4 
Emotional knowing 4 
Personal competence 4 
Techniques 4 
People knowledge 4 
Shared code 4 

Largest differences in importance managers/non-managers:
Hunch 2 

Shared meaning 2 
Organizational mind 2 

Feeling 2 
Gut-feeling 2 

Shared code –2 
Mental map 1.5 

Organizational memories 1.5 
Schemata 1.5 
Feels as…1.5 

Best practice 1.5 
Inner competence 1.5 

Culture –1.5 
Norms –1.5 

Practical intelligence –1.5 
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High / Low ranked 
This variable is based on a ranking made by the manager of each department. The 
management was asked to rank the employees of their departments according to “how 
difficult they would be to replace”. In this ranking the administrative department is 
excluded seeing that their job-descriptions varies a lot. The categorization is based on:  
High: 6 cases ranked first or second, Low: 9 cases are ranked everything below second. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure3: Choices and valuation high / low ranked 
 
Departments: Market making, Information technology, DOT sales, Administration  
MM has 8 referents, IT 6, DOT 4 and ADM 4 referents. MM and IT are the most 
homogenous departments looking to education and work assignments. In DOT and 
ADM both education and work assignments varies.  

Most chosen by high-ranked: 
Ability 100% 
Cognitive skill 100% 
Communications skills 100% 
Social skills 100 % 
Intuitive knowledge 100% 
Insight 100% 
Experience 100% 
Creativity 100% 
Skills and Capability 83% 
Operational skills 83% 
Flash of insight 83% 
Perspectives 83% 
Judgement and Estimation 83% 
Common sense 83% 
Improvisation and Talent 83% 
Personal competence 83% 
Techniques and Tricks 83% 
Understanding 83% 
People Knowledge 83% 

Most chosen by low-
ranked: 
Ability 100% 
Skills 100% 
Expert know-how 100% 
Beliefs 100% 
Knowledge base 100% 
Common sense 100% 
Capability, Know-how 89%
Cognitive skills 89% 
Intuitive knowledge 89% 
Sense making 89% 
Prediction, Percept 89% 
Experience, Talent 89% 
Personal competence 89% 
Understanding 89% 

Largest difference in choice high/low ranked 
Feeling –61% 

Patterns of experience –45% 
Common in experience –45% 
Non-analytical behaviour 45% 

Life examples 45% 
Social skills 44% 

Operational skill 39% 
Improvisation 39% 
Techniques 39% 

Sense making –39% 
Mental maps –39% 

Managerial skill 34% 
Norms 34% 

Communication skills 30% 
Insight 33% 

Creativity 33% 
Shared values – 33% 

Knowledge base –33% 
Beliefs –33% 

Expert know-how –33% 

Most important to 
high- ranked: 
Know-how 5 
Creativity 4.5 
Capability 4 
Communication, People, 
Negotiation, and 
Operational skills 4 
Flashes of inspiration 4 
Mental maps 4 
Collective know-how 4 
Sense-making 4 
Feels as…and Impulse 4
Attitude and Culture 4 
Perspective 4 
Prediction 4 
Experience 4 
Knowledge base 4 
Care-why 4 
Emotional knowing 4 
Group’s sense 4 
Inner competence 4 
Personal competence 4 
Rule-of –thumb 4 
Techniques, Thoughts 4 
People knowledge 4 

Most important to  low-
ranked: 
Predictions 4.5 
Techniques 4.5 
Shared code 4.5 
Ability and Skills 4 
Collective ability 4 
Capability 4 
Communication skills 4 
Social skills 4 
Hunch and Tricks 4 
Automatic knowledge 4 
Know-how, Expert,  
Collective know-how 4 
Norms and Beliefs 4 
Experience, Creativity 4 
Patterns of experience 4 
Knowledge base 4 
Personal competence 4 
Sense making 4 
 

Largest difference in importance high/low ranked: 
Shared code –2.5 

Coordination skills 2 
Impulse 2 

Mental maps 2 
Feel as…2 

Flash of inspiration 1.5 
Rule-of-thumb 1.5 

Routines –1.5 
Beliefs –1.5 
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Figure 4: Choices and valuation in departments 
 
Discussion 
A literature review on knowledge management indicated that the importance of tacit 
knowledge would be high in an organization like this and that organizations hold on to a 
vast but unused wealth in their knowledge resource. 
 
How employees in this financial firm use and value tacit knowledge.  
Looking at the relationship between tacit knowledge used (the choice of ETK:s) and the 
importance of it (valuation) a general tendency is that they do not match. The tacit 

Most chosen by MM:  
Skills 100% 
Cognitive skills 100% 
Judgement 100% 
Common sense 100% 
Ability and Intuition 88% 
Hunch and Beliefs 88% 
Prediction, Estimation 88% 
Talent, Understanding 88% 
Intuitive knowledge 75% 
Capability, Know-how 75% 
Sense-making 75% 
Experience 75% 
Knowledge base 75% 
Patterns of experience 75% 
Personal competence 75% 
People knowledge 75% 
 
 
 
 
 
 
Most important to MM:  
Prediction 5 
Best practise 5 
Expert know-how 4.5 
Norms and Experience 4.5 
Emotional knowing 4.5 
Ability and Skills 4 
Collective ability 4 
Capability, Sense-making 4 
Inductive, Managerial, 
Operational skills 4 
Automatic knowledge 4 
Know-how and Tricks 4 
Collective knowledge 4 
Practical intelligence 4 
Beliefs and Opinions 4 
Perspectives, Estimation 4 
Knowledge base 4 
Creativity, Talent 4 
Rule-of-thumb 4 
Thoughts and Values 4 
 
 

Most chosen by IT: 
Ability and Skills100% 
Communication, Inductive  
Operational skills 100% 
Intuitive knowledge 100% 
Insight, Know-how 100% 
Collective know-how 100% 
Sense-making 100% 
Beliefs and Opinions 100% 
Perspectives 100% 
Predictions 100% 
Percept, Talent 100% 
Experience 100% 
Knowledge base 100% 
Common sense 100% 
Improvisation 100% 
Personal competence 100% 
Routines, Creativity 100% 
Routinized knowledge 100%
Techniques, Thoughts 100%
Shared code 100% 
 
 
Most important to IT:  
Creativity, Techniques 4.5 
Skills and Know-how 4 
Communication skills 4 
Collective know-how 4 
Experience 4 
Knowledge base 4 
Care-why, Group sense 4 
Emotional knowing 4 
Inner competence 4 
Personal competence 4 
Sense making, Tricks 4 
 

Most chosen by DOT: 
Communication skills 100%
Negotiations skills 100% 
People skills 100% 
Social skills 100% 
Intuitive knowledge 100% 
Know-how 100% 
Attitude 100% 
Experience 100% 
Personal competence 100% 
Understanding 100% 
People knowledge 100% 
Ability and Skills 75% 
Capability, Creativity 75% 
Cognitive, Coordination 
Operational skills 75% 
Insight and Know-how 75%
Practical intelligence 75% 
Beliefs and Judgment 75% 
Estimation, Routines 75% 
Common sense 75% 
 
 
Most important to DOT:  
Social skills 5 
Collective know-how 5 
Techniques 5 
Skillful and Impulse 4.5 
Communication skills 4.5 
Culture and Norms 4.5 
Inner competence 4.5 
Know-how 4.3 
Ability and skills 4 
Collective ability 4 
Capability 4 
Coordination, Managerial 
Operational, People skills 4 
Intuition and Creativity 4 
Insight and hunch 4 
Organizational mind 4 
Expert know-how 4 
Feels as… 4 
Attitude and Beliefs 4 
Perspective and Prediction 4
Best practice 4 
After-the–fact-awareness 4 
Personal competence 4 
Sense making 4 
Values 4 
People knowledge 4 
 

Most chosen by ADM: 
Communications skills 100% 
Social skills 100% 
Ability and Skills 75% 
Cognitive, Coordination, 
Managerial and 
Negotiation skills 75% 
Intuition 75% 
Intuitive knowledge 75% 
Automatic knowledge 75% 
Know-how, Experience 75% 
Beliefs and Opinion 75% 
Knowledge base 75% 
Care-why , Sense making 75%
Common sense 75% 
Creativity, Routines 75% 
Routinized knowledge 75% 
Shared values and Values 75%
Talent and Techniques 75% 
People knowledge 75% 
 
 
Most important to ADM:  
Ability and Know-how 5 
Mental maps 5 
Schemata 5 
Estimation 5 
Best practice 5 
Knowledge base 5 
People skills, Beliefs 4.5 
Expert know-how 4.5 
Collective know-how 4.5 
Master sureness of action 4.5 
Personal competence 4.5 
Skills and Cognitive skills 4 
Collective ability 4 
Coordination skills 4 
Hunch and Gut-feeling 4 
Automatic knowledge 4 
Organizational memory 4 
Shared meaning Group sense 4
Know in ones body 4 
Look of… Care-why 4 
Prediction and Experience 4 
Culture and values 4 
Instinctive reaction 4 
Routines, Routinized 
knowledge 4 
Thoughts and Tricks 4 
People knowledge 4 
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knowledge most in use is in more than half of the cases not among those of high value 
(4 or higher). At the same time ETK:s  seldom used may be of high importance. The 
reason to this may in some cases be a small number of referents but also depend on that 
we take natural things as self-evident and do not feel the value of them.  
 
Do tacit knowledge differ between managers/non-managers? 
Earlier research done on tacit knowledge has often been done on managers. (Bennett 
and Gabriel 1999; Brockmann et al. 1998)  As experience is important in creation of 
tacit knowledge as well as important in the role of a manager, (Bennett 1998) a 
difference could be expected. 
In this organization management use a somewhat wider variety of tacit knowledge with 
a mean of over 56 ETK:s chosen compared to 52 chosen by non-managers. This is not 
supported by the choice within the group where both groups had 17 epitomes that where 
chosen by more than 80% of the group. This indicates that there is no difference in how 
much tacit knowledge is used by managers/non-managers in this organization. There is 
though a difference between the groups in different forms of tacit knowledge. Managers 
of the organization tend to use more social tacit knowledge than non-managers, which is 
supported by management theories that management includes much social work. 
(Robbins and Coulter 2002; Their 1994)  In this organization most of the tacit 
knowledge overall used is mental including ETK:s as estimation, creativity, 
understanding and insight. Practical tacit knowledge as best practice or rules-of-thumb 
are rare at least among those most chosen. The largest differences in use of tacit 
knowledge in these groups are found in life-examples and managerial skills. Managerial 
skills are perhaps not unexpected but that as much as 61% more of the managers (88%) 
than the non-managers (27%) use life-examples as tools in their job is notable. They are 
like one manager expressed “excellent to make people understand what you mean”.  
The importance of tacit knowledge to the result of the job, at first glance do not differ 
much with an average of 3.37 for management and 3.23 for non-management. But at a 
closer look we notice a difference in the importance between the groups. When in the 
management group over 41 ETK:s were of high value (4 or higher) non-managers had 
only 22 and none of essential (over 4). In spite of the fact that managers used more 
social tacit knowledge it seems not to be important as only 3 of 41 of their highest 
valued ETK:s can be perceived as social. Non-managers have valued social forms 
higher in spite of the fact that they use them more seldom. Reasons can be that it is a 
natural part of managers job but a value added competence to non-managers.  Or 
perhaps the value of social skills in management is overvalued. The results also show 
that ETK:s of sensuous character like hunch, feeling or gut-feeling perhaps are more35 
seldom used but are highly valued by those who do it. Much of the differences between 
the importance overall is connected to these sensuous forms of tacit knowledge and 
show that management find them more important than non-managers.  
 
How the use and valuation of tacit knowledge differ between high/low ranked 
A coveted formula in management would be how to pick out the master to each job. 
This is perhaps a utopia but it can be helpful to an organization to reflect on what 
describes employees of special value to them. 

                                                           
35 None in managers, one in non-managers 
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 In this financial firm a ranking of employees was collected from three of the four 
departments36. The manager of each department served as valuator and the respondents 
where categorized as high or low ranked (first, second or lower). 
Most interesting findings in a survey like this is what differs in high ranked to low 
ranked. In the use of tacit knowledge there is no differences between high and low 
ranked as both groups have an average of 56 ETK:s that they chose. High ranked use 
some more variety of forms of tacit knowledge (23 to 17 ETK:s chosen by more than 
80% of the group). High ranked use more practical tacit knowledge like operational 
skills, tricks and techniques than those with low ranking. This may be a sign of the 
esteem of things actually being done but also of how mastery is connected to practice, 
independently of the character of the job. High ranked tend to use more social skills 
than low ranked. This notwithstanding the nature of the work, as for example the work 
of a market maker most often does not include social activities as customer contacts or 
formal teamwork. One explanation would have been that managers that themselves use 
social tacit knowledge in their work values similar characteristics in their employees. 
However this is not supported by the fact that the managers although using social tacit 
knowledge did not valuate it highly. An explanation can be that a socially active person 
is easier to recognize in a group than the withdrawn or even unsociable one, and is 
therefore ranked higher.  
The high ranked show to put more importance in the tacit knowledge used than those 
low ranked although the difference is not remarkable with an average of 3.34 for high 
ranked and 3.20 for low ranked. Looking on different forms of tacit knowledge low 
ranked values more holistic forms like ability or skills higher than high ranked.  A 
remarkable difference in high and low ranked is a higher use and importance in tacit 
knowledge in unexpected situations. ETK:s like creativity, flash of insight, 
improvisation, flash of inspiration and impulse are much more common in the group of 
high ranked. Is it the ability to cope with unexpected or urgent situations that makes a 
master?  
 
Departments  
Different assignments require different competence and therefore we can expect each 
department to house different forms of tacit knowledge, especially in a firm like this 
where assignments are specialized.  
Looking at the tacit knowledge in use the first that catches the attention is a huge 
difference in the choice of ETK:s between the IT department and the rest of the 
departments. With an average of almost 74 ETK:s chosen the IT department differs 
from the rest with more than 25 ETK:s. This does not fit to the common apprehension 
of IT people as analytical and logical and tacit knowledge to be non-analytical behavior 
(Leonard et al. 1998) and non-logical processes (Barnard 1938, Schön 1983). Analyzing 
the choices further even more evidence of the phenomenon is put out. In most chosen 
ETK:s the IT department has as many as 53 different ETK:s that more than 75% of the 
people at the department chose. The corresponding figures in the other departments are 
half of that with 27 at the administrative department, 26 at the DOT sales department 
and only 22 ETK:s chosen by the market making department. This can be a coincident 
due to a small sample but it can be that the culture or the manager at the IT department 
stimulates the use of tacit knowledge more than the rest. Or it is the character of 
                                                           
36 The administrative department was excluded seeing the variety of job assignments. 
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innovation in the assignments that calls for more tacit forms of knowledge.  A look at 
different forms of tacit knowledge that employees at the different departments have 
chosen may give an answer. There is one single ETK that is more used at the 
department of market making than at the others and that is patterns of experience. This 
is fitting in the work of a market maker whose main task is to detect discrepancies in 
patterns. Both in the sales department DOT and in the administrative department the 
specialty is in social tacit knowledge like managerial skills and people skills but also in 
ETK:s that affect these skills like attitude and values. The ETK:s used at the IT 
department that differs from the rest are forms like inductive skills, improvisation, 
percept and thoughts that are involved in innovation and development of products. 
Other forms that are more used by the IT department is collective forms like collective 
know-how and shared code. This is supported in the interviews where members of the 
department often tell about teamwork. 
Is the use of tacit knowledge at the departments also supported by the importance of it? 
The answer on that question is no. Once again it is shown that the use and the 
importance of tacit knowledge do not correlate. The IT department exceeded the other 
departments in the use of tacit knowledge but in valuation of the importance to the 
result of the work it is a reverse situation. Administrative department is in top with a 
mean of 3.56 and the sales department DOT and market making are similar with a mean 
of 3.33 and 3.35. IT department does not valuate the importance of their tacit 
knowledge to more than 3.04 in average. Analyzing the ETK:s apart the situation 
remains. At the IT department 2 ETK:s was valued of essential importance to the result 
of the work (4.5) and none of the highest score 5. Only 15 ETK:s at this department 
where valued 4 or more. At the rest of the departments also highest scores are found and 
scores 4 or more where: ADM 37, DOT sales 35 and MM 29. At the IT department 
even most of the tacit knowledge that everyone tell they are using are not considered of 
more than average importance.  In all departments ETK:s of holistic character are often 
perceived as of high importance and all different forms of tacit knowledge are favored. 
One remarkable finding is the importance the administrative department puts in 
sensuous forms of tacit knowledge as for example in “to know in one’s body” or gut 
feeling. 
 
The mapping of tacit knowledge in the Firm 
The mapping shows that employees on the IT department use and hold a great deal of 
tacit knowledge but also in the other departments the use of tacit knowledge is high 
with an average of more than 53 different forms of tacit knowledge in use. It show also 
the forms of tacit knowledge commonly used for example ability, skills, intuition, 
cognitive skills, know-how, experience and common sense. Other forms are subjects for 
specified assignments or groups like social forms of tacit knowledge used by managers 
or sales personnel or mental forms much used by market makers and IT personnel. In 
this mapping we also got a picture of the tacit knowledge used by those employees 
valued as most important (high ranked) to the company as well as the competence in the 
ones still developing. A contribution to managerial practice in this firm is the possibility 
to match employees in need of developing certain skills with those already mastering 
them. Another possibility is to use the information in recruitment; those that already do 
the work may inform us of competencies we are looking for in the choice of new 
employees.   
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The importance of tacit knowledge in the Firm 
The individual apprehensions of the importance tacit knowledge has to the result of the 
work show us a relatively high valuation of importance. On the scale from 1 (minor 
importance) to 5 (of vital importance) the mean value of all 99 ETK:s for all 22 
referents is 3.24 (between important and very important). No single referent has a mean 
value under 2.82 and median under 3. 30% of the ETK:s where valued 4 or higher (very 
or vital importance). Possessors of tacit knowledge value tacit knowledge as an 
important contribution to the result of their work assignments. The validity of a 
subjective valuation of ones own performance can of course be called in question but in 
a matter as personal and intangible as tacit knowledge the substance of information is 
often only known to the subjects themselves. 
Another perspective on the importance of tacit knowledge would be an external valuator 
fit to evaluate the performance of the subject. In this survey the external valuator was 
the department manager and the ranking reflect the importance as “difficulty to replace 
a person”. In this more organizational perspective the importance of tacit knowledge 
can be analyzed in the differences between those high ranked and those low ranked. The 
use of tacit knowledge seems to be more common in the group of high ranked and the 
high ranked put higher value on the importance of the tacit knowledge. Hence we can in 
this firm assert that not only the individuals put importance in tacit knowledge but also 
the managers as representatives of the organization.  
 
Summary and conclusions 
There are different methods of measuring value of knowledge. Most of them are still 
traditional measurements based on accounting figures. To be able to manage or value 
knowledge resources in all its forms these methods are not sufficient. In order to 
manage knowledge diffusion or creation we need to know more about the resources we 
possess than just the number of employees with a certain education or the historical 
information we have in our different databases. We need to know where and who 
possess what knowledge and how they use it. This is not an easy task and it is even 
more difficult in tacit forms of knowledge that not are to be found in databases or 
employee descriptions. To be able to do a mapping on tacit knowledge and apply it on 
an organization we need a method to solve the problem of expressing tacit forms of 
knowledge. In this survey the method used is “cards on epitomes of tacit knowledge” 
(Haldin-Herrgard 2002). A method created to facilitate the collection of information on 
tacit knowledge. The aim was to map the use and valuate importance of tacit knowledge 
resources within a small financial firm. The mapping provides a picture of different 
forms of tacit knowledge used but also how much it is used, it also provides us with 
information of experts and what makes them experts. In this firm it was found that the 
IT department was a center of tacit knowledge in use, and that there is a division in key 
tacit knowledge in the departments although all forms of tacit knowledge was found in 
all groups.  
The importance of tacit knowledge in the firm is asserted as fairly high both in an 
individual and organizational perspective.  
As a keen advocate of the advantages of qualitative approaches to research on 
knowledge the author is aware of deficiencies this kind of quantitative data causes. In 
this paper some supporting information from the qualitative data from the interviews 
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has been used and to avoid bias both datasets should be used more complementary. This 
would present more holistic results and increase the accuracy of the results. 
The survey was executed in a small knowledge based firm and the results are therefore 
not to be generalized. The value of the survey apart from the value it offers this firm is 
that there is a method map the tacit knowledge resources organizations harbor. As to the 
value of a survey on the importance of tacit knowledge this can be a thought-provoking 
starting point to more extensive research to build a more empirically based debate on 
the value of tacit knowledge. 
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Turning murderers into midwives – using cards in interviews 

 
Tua Haldin-Herrgard and Maria Osteraker 

 
Abstract 
As hermeneutic researchers we need to get our interviewees to bring us into their 
worlds. In traditional interviewing, as unstructured in-depth interviews, influence can 
kill the interviewees´ stories or their stories may never be born due to their lack of 
ability to express them. 
In this paper two research techniques that allow the researcher to be a midwife instead 
of a murderer are described. Both techniques use cards as stimulus to increase the 
amount of information received and to focus the information on the research topic. 
 
 
To turn natural born killers into midwifes 
To talk about topics, that seldom have been the subject of reflection is sometimes hard. 
They are often seen as self-evident or abstract and hard to grasp and the interviewees 
have problems to stick to the topic, when answering questions. This puts a large 
responsibility on the researcher, since she has to understand the interviewees better 
than they do themselves. In order to get a holistic access to the phenomena, the 
researcher must strive for a rich empirical material from which the underlying 
meanings and concepts must be revealed. We need interview techniques that generate 
stories full of life instead of dead answers. For example influence can kill the 
interviewees´ stories or their stories may never be born due to their lack of ability to 
express them. 
 
The task of the hermeneutic researcher as an interviewer is to deliver vivid stories. In 
doing this we sometimes have to assist and still not push too hard.  Patton discusses the 
importance of genuine interest in peoples experiences but that there also is a need of a 
disciplined and rigorous inquiry based on skill and technique (Patton 1990). In our 
research we encountered on difficulties like: how to interview without biasing the 
interviewee, how to receive a rich research material and how to transform the role of 
the researcher to a more passive, silent one. To solve this, techniques build upon using 
cards with neutral words, pictures or concepts as triggers for stories or discussions on 
intangible themes (like meaning of workplace and tacit knowledge) were used. Cards 
like these can be used on different stages of a research process, to generate concepts 
and to explore meaning in concepts.  
 
When using cards as stimulus in an interview situation we combine the strengths of 
both structured and unstructured in-depth interviews. (Patton 1990; Fontana & Frey 
1994) The interview is structured as every interviewee is confronted with the same 
cards, but since the cards are abstract to their nature the interviewees interpret them on 
their own terms and deliver unstructured answers. In this way both diversity and 
uniqueness is preserved in our interviews.  
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Bias is considered as a huge problem in interviewing situations and this concern leads 
to new ways to conduct interviews in the hope of minimising the interviewers 
influence. This influence cannot be eliminated but it can be neutralised if its 
assumptions and premises are made as clear as possible (Fontana & Frey 1994). In the 
techniques described the influence is not only neutralised, it has been used as a 
strength. The strength to influence the situation, as every interviewee is faced with the 
same stimulus (cards), but not to influence the answers, since the stimulus diminish the 
influence of the researcher. In our interviewing this is seen as enough since there is no 
value-free or bias-free design (Janesick 1994). 
 
This paper presents the silent cards-technique, which generates concepts, and cards on 
epitomes of tacit knowledge that explores meaning in concepts. 
 
The silent cards-technique 
In the silent cards-technique, cards consisting neutral, abstract pictures or words 
replace questions. During the interview the cards are shown to the interviewee, one 
after one. The interviewees translate the cards into unspoken meaning and tell their 
stories in accordance with their own understanding of the cards. In this way, the 
interviewee is given the possibility to interpret the cards in their own way, according to 
their own situation. In an interview situation this can be compared to answer self-
formulated questions.  
  
The technique was originally developed and used within a study of the meaning of 
workplace in dimension place. Telecommuters and traditional office workers have been 
telling stories about their way of working within or without a traditional workplace. To 
talk about workplace is sometimes hard, since it is a concept that seldom has been 
reflected upon. It is taken as self-evident and the interviewees have problems to stick to 
the topic, when answering questions about work as a place. The discussion is often 
transferred into the close area of work as an activity. In order to generate theories of the 
meaning of workplace, a rich empirical material was needed that allowed the researcher 
to read between the lines and set the meaning that was captured in their stories free. 
The silent cards-technique was created to generate stories full of life instead of dead 
answers.  
 
Potter & Wetherell (1987) point out that the scientific interview has to regard and treat 
the interviewees as active partners and not as talking questionnaires. In the silent cards-
technique the interviewees are invited to play a central role in the research process. 
Their first role is the storytellers. The use of abstract words or pictures gives them the 
possibility to delimit, treat and define their stories in their own way, according to their 
own life situation. To let the interviewee play this role, the interviewer has to be the 
passive listener. In this way the risk of bias in the interview situation is decreased.  The 
pre-understanding of the researcher is manifested in the cards, but if the interviewee 
does not understand it, the card is interpreted in another way, still according to his/her 
life situation and the understanding of the researcher grows larger.  
 
The second role of the interviewee is to be the creator of trust in the research. The silent 
cards- technique gives birth to colourful stories where it is easy to find direct quotations 
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for the written text. The use of quotations makes a scientific text easier to understand 
for a larger group of readers. At the same time quotations help the reader to understand 
the empirical material and judge if the researcher has made a fair interpretation of it. 
This way, quotations offer a choice to the reader, whether to accept the interpretation of 
the researcher or to question, re-interpret, reject e t c. 
 
Techniques that enable rather than reduce variation in answers should be emphasised 
(Potter & Wetherell 1987). Although the interviewees answer structured questions (the 
cards are the same for every interviewee) the possibility to interpret them allows 
differences to be detected and preserved. The study of the meaning of the workplace is 
conducted with a phenomenographic approach, which place great value on variation. 
The silent cards-technique has proved to be perfect for this.  
 
Creating and using the cards 
The first step in the silent cards-technique is to use the pre-understanding of the 
phenomena. The pre-understanding of the phenomena can be put down to paper as a list 
of words that are connected with it. At this moment, nobody else but the researcher has 
to understand the connection between the subject and the word on the list. It is 
important to use imagination and creativity since the strangest words can give the most 
exciting stories. These words on the list are the raw material for the cards.  
 
To actually create the cards a single word is placed on a card. Words can also be 
translated into pictures, since experience shows that a picture opens up more 
alternatives to the story of the interviewee. Since the aim of the technique is to 
minimise bias and allow the interviewee to interpret the cards according to their own 
life situation, the words and pictures ought to be as abstract as possible. An abstract 
word creates more/different paths for the interviewee to walk on. Figure 1 shows an 
example of cards used in the interview with telecommuters.  
 

 

      
 
Figure 1. Example: picture cards for car and illness together with two word cards.  
 
To use the cards is to place the cards in front of the interviewee one by one and listen to 
their story. When the story slow down a new stimulus is given. One tip is to start the 
interview with an introduction card, where they are requested to tell about themselves. 
With this card the technique is described and the storytelling gets softly started. For a 
further, pragmatic account of the silent cards-technique interested readers are referred 
to Österåker (2001). 
 
The silence of the interviewer is sometimes broken, in order to use elaboration probes 
(Patton 1990) or clarify elements in the interviewees’ story. The aim with the silent 
card technique is not to avoid bias, since this would be a utopia, but to minimise it and 
present one way to cope with it. Good research is not only concerned with selecting a 

Acceptance 
    
Contact 
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method suitable for the aim of research, but also to find a method suitable for the 
researcher. Colwell (1990) claims that we may not forget the concept “good qualitative 
researchers” because the attributes of the researcher are much more important than any 
methodology. 
 
In the interview the researcher is part of the research instrument (Hammersley & 
Atkinson 1983; Merriam 1994). Every instrument should be calibrated. Practically, this 
means to find an interview style that is convenient for the researcher as a person, as 
well as with the nature of the study. The researcher should feel comfortable with his/her 
research method! For a researcher with a great concern to bias the interviewee or for 
the researcher that simply does not like to speak the silent card technique can be a 
relief. 
 
Closing thoughts on silent cards 
Both traditional in-depth interviews and the silent cards-technique were used in the 
study of the meaning of workplace. In comparing the answers received through the 
silent interviews with the answers from the traditional interviews used, the former ones 
are more complex and original. The feeling that the interviewees can express 
themselves more freely is sensed and even if the language of the researcher and the 
interviewee are on different levels or the interviewee does not have the expert 
knowledge of the researcher this never turns into a problem, since the interview is 
silent. The interviewees often comment upon the technique as good and interesting. 
With the silent cards-technique the interviewees simply have a greater voice in the 
research process. Further advantages of using cards as stimulus in interviews are 
discussed at the end of this article.  
 
Epitome cards to get hold of Tacit Knowledge 
To do research on an abstract phenomenon as tacit knowledge calls for special methods 
of data collection to get hold of thoughts on knowledge that the interviewees feel 
unable to articulate or do not even know they have (Polanyi 1966). This was made clear 
in the beginning of a research process when interviews on tacit knowledge was started. 
Interviewing experts possessing a lot of tacit knowledge resulted in little information 
on tacit knowledge and long stories on other topics (as how many hour you should train 
to be good). 
The method developed is based on everyday concepts of the researched phenomenon 
(the researchers pre-understanding). The concepts in the survey are called epitome of 
tacit knowledge (Haldin-Herrgard 2001) and cards with these concepts are used as 
stimulus on interviews. 
 
In everyday life many different concepts are used to help us articulate and understand 
an abstract phenomenon. These are artifacts that facilitate communication of 
abstraction both when we are senders and receivers and these offer us a more or less 
shared language when we communicate. Although many of these concepts are created 
for pragmatic use also academia have made use of them in their scientific work. As 
scientists we not only use them as part of our vocabulary when we discuss our research 
but also as input in the same when we collect abstract information as tacit knowledge 
(see Giunipero, Dawley, Anthony 1999; Somech and Bogler 1999).  
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To a researcher on abstract topics these concepts can be the key to access information 
and a fixing point to retain focus.  
Cards on Epitomes of Tacit Knowledge have been created to an ongoing study in the 
district of Ostrobotnia in Finland. The aim of the study is to create theory on mapping 
and “valuating” tacit knowledge in organizations.  
 
A language of tacit knowledge 
Polanyi pointed out that the ability to express tacit knowledge depends among others on 
the used language and therefore perhaps the difficulty to express tacit knowledge lies in 
the lack of proper language. (Polanyi 1966)  We create artifacts to help us articulate 
and understand the diffuseness of tacit knowledge and to make tacit knowledge explicit 
(Gore & Gore 1999). The epitomes of tacit knowledge are artifacts of a language of 
tacit knowledge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Most used epitomes of tacit knowledge (Haldin-Herrgard 2001) 
 
As these concepts are used in communication different forms of communication are 
sources for collection of concepts. Concepts of tacit knowledge have been collected 
mainly from the scientific literature on the topic of knowledge and especially tacit 
knowledge but also from discussions with pragmatics like professional experts.  In the 
case with epitomes of tacit knowledge this collection of concepts and an analysis of 
them also contributed in taxonomies of tacit knowledge as instruments in analysis. 
(Haldin-Herrgard 2001) 
 
This collection of concepts is an excellent base to use in card interviews. The main 
problems of interviews on intangible topics are a “non-existing” language and 
difficulties in focusing on the topic (it is easier to talk about more concrete topics like 
training). Interviewing cards offers a language and it tangibly keeps the focus on the 
one card present on the table (they tend to focus their eyes on the card).  

 
Intuition, expressed as direct knowing, learning without conscious reasoning or making choices without formal analysis. 
(Behling and Enckel 1991 in Brockmann et al. 1998) Related expressions to intuition are non-analytical behavior, automatic 
knowledge, or flashes of inspiration or insight. 
 
Skills, used as such but also with specifications like inductive, negotiation, physical, coordination or cognitive skills.  Some other 
expressions, like ability, crafts and practical knowledge are nearly related and often used in the same meaning. 
 
Insight, used as understanding, often in a sudden form but also as “glimpses” into knowledge (own or others).  

 
Know–how, often expressed as the ability to put know-what into work and it is to great extend the product of experience (Brown 
et al. 1998). Know-how is mostly used as such but also with specifications as practical and collective know-how. 
 
Beliefs, used as a set of understandings that reflects our perspective of the world. Beliefs are also expressed as opinions 
(Giunipero et al. 1999) and sometimes even as attitudes (Leonard et al. 1998; Brown et al. 1998). 
 
Mental models are cognitive structures formed from abstractions of experience. They reflect our perspectives of the world around 
us. (Giunipero et al. 1999) Other epitomes like cognitive schema, mental maps and schemas are used in the same meaning. 
 
Practical Intelligence, expressed as “a persons ability to apply components of intelligence to everyday life” (Somech et al. 1999). 
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If the interviewee is asked to self pick out the pertinent concepts (cards) they 
themselves are creating the base for the discussions. The interviewees are in a way 
included in the production of the discussion material, what is known to result in more 
effective interviewing (Patton 1990) 
 
 
Creating and using cards on epitomes of tacit knowledge 
In this particular case the technique has been created and is used as follows.  
Concepts of tacit knowledge have been collected and a set of 99 cards with epitomes of 
tacit knowledge was created. In addition to the cards a form for background 
information, chosen cards and valuation is used. 
In the interview situation the background information is noted and the interviewee is 
asked to pick out all cards associated to their work. After this a discussion on the 
meaning and importance of the picked cards (one and one) is conducted. The card and 
the question “what does…… mean in your work” triggers the discussion. The 
interviewers role is to manage the interview situation, listen and to function as a 
discussion partner by asking follow-up questions.  At the end of each discussion the 
interviewee is asked to value the importance of the discussed epitome to the result of 
their work. 
As the interview progresses and all the cards lay on the table in many cases the 
structure of a web of tacit knowledge used in work has evolved. 
Two different taxonomies of epitomes of tacit knowledge are used in analyzing the 
stories and the form collected through interviews. 
 
Closing thoughts on epitome cards 
This technique offered an excellent instrument to collect information on a topic 
otherwise difficult to access. The difficulty of articulation of tacit knowledge is 
attended to and the interviewees are much helped by the epitomes of tacit knowledge. 
Another large benefit of this technique is that the problem of focus in discussion has 
altered into highly focused discussions. Instead of 1.5 hours of twaddle talk, each 
interview now results in 1.5 hours focused discussion. As an interviewer these cards 
diminish my bias but more importantly they simplifies the questions and helps the 
interviewer to pose singular questions. All in all this technique has made it possible to 
enter the otherwise silent world of tacit knowledge 
 
 
Discussion 
To create a bundle of cards, whether you use them or not, is useful for yourself as a 
researcher: it makes you think through your research and your questions and many 
times they open up completely new ways of looking at the subject. In research projects 
where the interviews are conducted by several interviewers, using cards minimizes the 
differences between the interviewers.  
 
The pragmatic results of both methods show that using cards increase the amount of 
information received and that the information is more focused on the research topic. 
Using cards in our interviews has delivered many vivid stories of workplace and tacit 
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knowledge. The vivid stories, used as quotations, have given life to an otherwise boring 
research text.  
 
With these techniques we end up as happy researchers with lots of interesting text to 
analyse. We are now the proud trustees of many healthy stories and for us the challenge 
in the future will be to raise them into good science.  
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Bilaga 7 
 
Förteckning över ETK med exempel på förklaringar, översättning och 
referenser 
 
1. FÖRMÅGA ability 
Förmåga är en av de svenska översättningarna av engelskans ability. Den har beskrivits som ett brett 
koncept innehållande många olika delar som resulterar i både praktisk och teoretisk kunskap att utföra 
sin uppgift. 
(Brown & Duguid 1998, Wong & Radcliff 2000; Cross & Brodt 2001; Sveiby 1994; Schön 1983; 

Bennett 1998) 
 
2. SKICKLIGHET ability, skills 
Skicklighet (skills) är förmågan att handla enligt regler som grundar sig på feed-back från en non-social 
omgivning (Polanyi 1967). Skicklighet är även en översättning av engelskans ability och beskriver enligt 
förundersökningen att nivån på ens förmåga att utföra sin uppgift är över det normala. 
(Brown & Duguid 1998, Wong & Radcliff 2000; Cross & Brodt 2001; Sveiby 1994; Schön 1983; 
Brockmann & Simmonds 1997; Athanassiou & Nigh 2000; Hackley 1999; Madhavan & Grover 1998) 
 
3. DUGLIGHET ability 
Ytterligare en översättning av engelskans ability. Duglighet beskrivs i förundersökningen i termer att 
man har tillräcklig förmåga för att duga till att utföra sitt arbete. 
(Brown & Duguid 1998, Wong & Radcliff 2000; Cross & Brodt 2001; Sveiby 1994; Schön 1983; Scott 
1971; Hackley 1999) 
 
4. KOLLEKTIV FÖRMÅGA collective ability 
Beskrivs som summan av ett kollektivs olika färdigheter. 
(Gherardi &, Nicolini 2000) 
 
5. FÄRDIGHET capability 
(Wong & Radcliff 2000; Madhavan & Grover 1998) 
 
6. HANDALAG skills, crafts 
Skicklighet (skills) är förmågan att handla enligt regler som grundar sig på feed-back från en non-social 
omgivning (Polanyi 1966; Nonaka &, Takeuchi 1995; Scott 1971) 
 
7. HÄNDIG skills, skillful 
Skicklighet (skills) är förmågan att handla enligt regler som grundar sig på feed-back från en non-social 
omgivning (Polanyi 1966), (Argyris 1999; Ropo & Parviainen 1999; Schön 1983, Cohendet & Meyer-
Krahmer 2001). 
 
8. FÖRKROPPSLIGADE FÄRDIGHETER bodily skills, embodied knowledge, bodily knowledge 
Förkroppsligade färdigheter är uppbyggda av ”kroppslig” eller praktisk erfarenhet och de har starka 
automatiska komponenter. (Lam 2000) 
(Jacob & Ebrahimpur 2001; Ropo & Parviainen 1999; Madhavan & Grover 1998; Wong & Radcliff 

2000) 
 
9. KOGNITIVA FÄRDIGHETER cognitive skills 
De kognitiva färdigheterna lärs genom erfarenhet och finns I det medvetna eller semi-medvetna. De 
beskrivs som färdighet till inlärning, problemlösning och annan tankeverksamhet (Leonard & Sensiper 
1998; Lam 2000; Madhavan & Grover 1998) 
 
10. KOMMUNIKATIONS FÄRDIGHETER communication skills 
Ingen definition har framförts (Lee & Yang 2000) 
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11. KOORDINATIONS FÄRDIGHETER coordination skills 
Att samordna rörelser eller tankar och rörelser som t.ex. då man för en lyftkran (Leonard & Sensiper 
1998) 
 
12. INDUKTIVA FÄRDIGHETER inductive skills  
Färdighet att utifrån praktiska händelser skapa teori eller generalisera. 
(Marchant & Robinson in Sternberg & Horvath Eds.1999) 
 
13. LEDNINGS FÄRDIGHETER managerial skills  
Ingen definition har framförts (Cross & Brodt 2001) 
 
14. FÖRHANDLINGS FÄRDIGHETER negotiation skills, ability to negotiate 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Hackley 1999) 
 
15. OPERATIVA FÄRDIGHETER operational skills 
Färdighet att handla och utföra uppgifter (Lam 2000) 
 
16. MÄNNISKO FÄRDIGHETER people skills 
Djup kunskap om människor och interaktionen mellan människor (Ropo & Parviainen 1999) 
 
17. FYSISKA FÄRDIGHETER physical skills 
De fysiska färdigheterna finns i kroppens muskler, nerver och reflexer och har lärts in genom erfarenhet 
av typ försök och misstag (Leonard & Sensiper 1998:113) 
 
18. SOCIALA FÄRDIGHETER social skills 
Att komma överens med sina teammedlemmar (t.ex. tolerans för olika perspektiv) (Madhavan & Grover 
1998) 
(Cross & Brodt 2001; Ropo & Parviainen 1999) 
 
19. INTUITION intuition 
Intuition kan brett ses som ett direkt vetande, direkt förståelse, inlärning utan medveten tankegång eller 
att göra val utan en formell analys (Behler & Eckel 1991) Enligt Parikh et al. 1994 kan intuition delas 
upp i två komponenter. Den första är på medveten nivå där den hjälper till att uppfatta mönster typ om-så 
förhållanden. Den andra är på undermedveten nivå och används för tillgång till en inre reservoar av 
erfarenhet. Efter att ha tillgått denna reservoar sållar intuitionen ut en respons för hur vi skall göra utan 
att vi medvetet vet hur vi kommit fram till ”svaret” (Brockmann & Anthony 1998). Intuition kan även 
ses som en subform av logiskt tänkande där stegen i processen är gömda i den omedvetna delen av 
hjärnan (Agor 1986 i Guinipero 1999 et al.: 44). Bennett uttrycker intuition som förmågan att ha tillgång 
till sin privata och delade samling av kunskap eller ”modell” av världen (Bennett 1998) 
(Augier & Vendelö 1999; Leonard & Sensiper 1998; Sternberg & Horvath 1999; Durrance 1998; 
Giunipero, Dawley, Anthony 1999: 44; O´Dell & Grayson 1998; Agor 1993, 1997; Saint-Onge 1996 in 
Brockmann & Anthony 1998; Horvath 1999; Wong & Radcliff 2000; Cross & Brodt 2001; Kogut & 
Zander 1990; Stenmark 2000; Jankowicz 2001; Lam 2000; Schön 1983; Scott 1971; Brockmann & 
Simmonds 1997; Hackley 1999; Bennett 1998) 
 
20. INTUITIV KUNSKAP intuitive knowledge 
Ingen definition har framförts (Gherardi & Nicolini 2000) 
 
21. INSIKT insight 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Giunipero et al. 1999; Bennett 
& Gabriel 1999; Brockmann & Anthony 1998; Brown & Duguid 1998; Cook & Brown 1999; Wong & 
Radcliff 2000; Sveiby 1994; Davenport & DeLong 1998; Kogut & Zander 1990; Brockmann & 
Simmonds 1997; Bennett 1998) 
 
22. BLIXT AV INSIKT flashes of insight 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
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23. ICKE-ANALYTISKT BETEENDE non-analytical behavior 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
 
24. BLIXTAR AV INSPIRATION, flashes of inspiration 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
 
25. ANING hunch 
Ingen definition har framförts (Polanyi 1966; Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Brown & 
Duguid 1998; Cook & Brown. 1999) 
 
26. INGIVELSE hunch 
Ingen definition har framförts (Polanyi 1966; Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Brown &, 
Duguid 1998; Cook & Brown 1999) 
 
27. FÖRANING hunch 
Ingen definition har framförts (Polanyi 1966; Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Brown & 
Duguid 1998; Cook & Brown 1999) 
 
28. IMPULS hunches 
Ingen definition har framförts (Polanyi 1966; Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Brown & 
Duguid 1998; Cook & Brown 1999) 
 
29. AUTOMATISERAD KUNSKAP automatic knowledge 
I automatiserad kunskap sker fysiska och mentala reflexer utan en medveten styrning 
(Spender in Leonard & Sensiper 1998) 
 
30. MENTALA KARTOR mental map 
Kognitiva strukturer skapade genom abstraktion av erfarenhet för att förenkla beslutsprocessen (Hitt & 
Tyler 1991 i Guinipero et al. 1999:44) 
 
31. MENTALA MODELLER mental models, mental schemes 
En konstruktion av förståelse av den situation man befinner sig i (Hutchins and Klausen 1996 i 
Madhavan & Grover 1998:4) 
(Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Nonaka & Takeuchi 1995; Johnson-Laird 1983 i Gore & 
Gore 1999; Gherardi & Nicolini 2000; Lee & Yang 2000; Meso & Smith 2000; Madhavan & Grover 
1998; Gore & Gore 1999) 
 
32. ORGANISATORISKT MINNE organizational memories 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Lam 2000) 
 
33. DELAD MENING shared meaning  
Ingen definition har framförts (Cook & Brown 1999) 
 
34. SCHEMA schemata, cognitive schemes 
Kognitiva strukturer skapade genom abstraktion av erfarenhet för att förenkla beslutsprocessen (Hitt & 
Tyler 1991 i Guinipero et al. 1999:44) Beskrevs i förundersökningen mera som undermedvetna 
handlingsmodeller. 
(Giunipero et al. 1999:44; Nonaka & Takeuchi 1995; Lee & Yang. 2000; Augier & Vendelö 1999; 
Gherardi & Nicolini 2000; Sveiby 1994; Hackley 1999) 
 
35. ORGANISATORISKT SINNE organizational mind, organizational mentality 
Något som bygger på en tyst förståelse och inte kräver att göra explicit, t.ex. procedurer i organisationer. 
(Ropo & Parviainen 1999) 
 
36. KUNNANDE know-how 
Kunnande (know-how) är den speciella förmågan att sätta know-what i handling. (Brown & Duguid 
1998) och är till största del en produkt av erfarenhet. 
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(Giunipero et al. 1999; O´Dell & Grayson 1998; Nonaka & Takeuchi 1995; Brown & Duguid 1998; 
Reuithe & Aberg 2000; Cook & Brown 1999, Wong & Radcliff 2000; Sveiby 1994; Lee & Yang 2000; 
Ropo & Parviainen 1999; Lam 2000; Schön 1983; Cohendet & Meyer-Krahmer 2001). 
 
37. SAKKUNSKAP know-how 
Uttrycks ofta som förmågan att sätta Know-what till verket och är till stora delar resultatet av erfarenhet 
(Brown & Duguid 1998) 
(Giunipero et al. 1999; O´Dell & Grayson 1998; Nonaka & Takeuchi 1995; Brown & Duguid 1998; 
Reuithe & Aberg 2000; Cook & Brown 1999, Wong & Radcliff 2000; Sveiby 1994; Lee & Yang 2000; 
Ropo & Parviainen 1999; Lam 2000; Schön 1983; Cohendet & Meyer-Krahmer 2001; Madhavan & 
Grover 1998). 
 
38. EXPERTIS know-how 
Uttrycks ofta som förmågan att sätta Know-what till verket och är till stora delar resultatet av erfarenhet 
(Brown & Duguid 1998). Expertis uttrycks som en högre nivå än kunnande och sakkunskap. 
(Giunipero et al. 1999; O´Dell & Grayson 1998; Nonaka & Takeuchi 1995; Brown & Duguid 1998; 
Reuithe & Aberg 2000; Cook & Brown 1999, Wong & Radcliff 2000; Sveiby 1994; Lee & Yang 2000; 
Ropo & Parviainen 1999; Lam 2000; Schön 1983; Cohendet & Meyer-Krahmer 2001; Stenmark 2001; 
Brockmann & Simmonds 1997; Gore & Gore 1999). 
 
39. KOLLEKTIV SAKKUNSKAP collective know-how 
En grupps samlade individuella sakkunskaper eller det mervärde den samlade sakkunskapen ger upphov 
till. (Brown & Duguid 1998; Ropo & Parviainen 1999; Cohendet & Meyer-Krahmer 2001). 
 
40. PRAKTISK INTELLIGENS practical intelligence, know-how, knowledge; knowing, thinking in 

practice 
Praktisk intelligens har uttryckts som “en persons förmåga att använda komponenter av intelligens i sitt 
dagliga liv” (Somech & Bogler 1999) 
(Giunipero et al. 1999; Somech & Bogler 1999; Sternberg et al 1985; Schmidt & Hunter 1993; Wagner & 
Sternberg 1986 in Brockmann & Anthony. 1998; Gherardi & Nicolini 2000; Sveiby; Wagner in 
Giunipero et al. 1999; Wagner 1987; Nonaka 1994; Giunipero et al. 1999; Hackley 1999) 
 
41. VETT sense-making 
Ingen definition har framförts (Brown & Duguid 1998) 
 
42. EXEMPEL UR LIVET life examples 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
 
43. ETT I KROPP OCH SINNE oneness of body and mind 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998) 
 
44. VETA I KROPPEN know in ones body 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998; Nonaka & Takeuchi 1995) 
 
45. KÄNNS SOM .....feel of 
 Ingen definition har framförts (Cook & Brown 1999) 
 
46. SE UT SOM look of 
Ingen definition har framförts (Cook & Brown 1999) 
 
47. KÄNSLA feeling, get a feel for 
Känsla är att en intuitiv känsla av upphetsning, värme och igenkännande av insikt utvecklas vilket 
indicerar på tyst stöd (Brockmann & Simmonds 1997: 457) 
(Brockmann & Anthony 1998; Cook & Brown 1999; Wong & Radcliff 2000; Searle 1984; Jankowicz 
2001; Schön 1983) 
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48. KÄNNA I MAGGROPEN gut-feeling, gut-instinct, gut-reactions 
Ingen definition har framförts (Giunipero et al. 1999; Agor 1986 in Brockmann & Anthony 1998; Wong 
& Radcliff 2000; Jankowicz 2001; Bennett 1998) 
 
49. NORMER norms, unconscious norms 
Icke-nedtecknade socialt skapade regler.  
(Gherardi & Nicolini 2000; Cross & Brodt 2001; Sveiby 1994; Ropo & Parviainen 1999; Leonard & 
Sensiper 1998; Cohendet & Meyer-Krahmer 2001). 
 
50. DELADE NORMER shared norms 
Delade kan enligt förundersökningen i detta fall betecknas av såväl “gemensamma” och “olika” normer 
(Lam 2000) 
 
51. ATTITYD attitude 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Brown & Duguid 1998; Gherardi & Nicolini 
2000; Sveiby 1994;Gore & Gore 1999) 
 
52. TRO beliefs 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998; Saint-Onges 1996 in Brockmann & Anthony 1998; 
Nonaka & Takeuchi 1995; Brown & Duguid 1998; Daniels 1995; Gore & Gore 1999; Gherardi & 
Nicolini 2000; Cross & Brodt 2001; Searle 1984; Sveiby 1994; Meso & Smith 2000; Gore & Gore 1999) 
 
53. ÖVERTYGELSE beliefs, common beliefs, shared beliefs 
Övertygelse (beliefs) uttrycks som ett intellektuellt verktyg. Kan också ses som en uppsättning förståelse 
som reflekterar vårt perspektiv av världen. Övertygelse uttrycks även som åsikter (opinions) (Guinipero 
et al. 19999) eller attityder (attitudes) (Leonard & Sensiper 1998; Brown & Anthony 1998) 
(Durrance 1998; Saint-Onges 1996 in Brockmann & Anthony 1998; Nonaka & Takeuchi 1995; Brown 
& Duguid 1998; Daniels 1995; Gore & Gore 1999; Gherardi & Nicolini 2000; Cross & Brodt 2001; 
Searle 1984; Sveiby 1994; Meso & Smith 2000; Augier & Vendelö 1999; Lam 2000; Cohendet & 
Meyer-Krahmer 2001:1565; Gore & Gore 1999). 
 
54. ÅSIKT opinion, viewpoint 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Wong & Radcliff 2000; Nonaka & Takeuchi 

1995) 
 
55. PERSPEKTIV perspectives, viewpoint 
Ingen definition har framförts (Saint-Onges 1996 in Brockmann & Anthony 1998; Nonaka & Takeuchi 
1995; Lee & Yang 2000) 
 
56. OMDÖME judgment 
Ingen definition har framförts (O´Dell & Grayson 1998; Cook & Brown 1999; Wong & Radcliff 2000; 
Cross & Brodt 2001; Stenmark 2000; Jankowicz 2001; Lam 2000; Schön 1983; Bennett 1998) 
 
57. BEDÖMNING judgment 
Ingen definition har framförts (O´Dell & Grayson 1998; Cook & Brown 1999; Wong & Radcliff 2000; 
Cross & Brodt 2001; Stenmark 2000; Jankowicz 2001; Lam 2000; Schön 1983; Bennett 1998) 
 
58. ATT FÖRUTSE foreseeing, predictions 
Ingen definition har framförts (Brown & Duguid 1998; Wong & Radcliff 2000) 
 
59. UPPSKATTNING estimation 
Ingen definition har framförts (Wong & Radcliffe 2000) 
 
60. UPPFATTNING percept 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Wong & Radcliff 2000; Brown & Duguid 
1998; Gherardi & Nicolini 2000; Cross & Brodt 2001; Gore & Gore 1999) 
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61. ERFARENHET experience, personal experience 
Erfarenhet (i arbetslivet) är direkt relaterat till anställningstid och erfarenhet kan betecknas till exempel 
som exponering till olika problem och lösningar till dessa. (Brockmann & Anthony 1998) 
(Leonard & Sensiper 1998; Giunipero et al. 1999; O´Dell & Gayson 1998; Bennett & Gabriel 1999; 
Cook & Brown 1999; Searle 1984; Davenport & DeLong 1998; Jankowicz 2001; Ropo & Parviainen 
1999; Brockmann & Simmonds 1997; Athanassiou & Nigh 2000; Hackley 1999; Gore & Gore 1999; 
McAulay & Russell 1997) 
 
62. ALLMÄN ERFARENHET common in experience 
Erfarenheter som är gemensamma för ett större kollektiv t.ex. grupp, organisation eller bransch. 
(Cook & Brown 1999; Gheradi & Nicolini 2000) 
 
63. ERFARENHETS MÖNSTER pattern of experience 
Att kunna se strukturer och kombinera de olika erfarenheter man besitter. 
(Simon in Leonard & Sensiper 1998) 
 
64. BÄSTA SÄTT best practice 
Ingen definition har framförts (O´Dell & Grayson 1998; Brown & Duguid 1998; Roth & Kleiner 1998) 
 
65. KUNSKAPSBAS knowledge base, embedded knowledge 
Ingen definition har framförts (Giunipero et al. 1999; Lam 2000) 
 
66. EN MÄSTARES SÄKERHET masters sureness of action 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998) 
 
67. EFTER-KLOKHET after-the-fact awareness 
Vi kan bli medvetna om kunskap först efter att vi använt den för att lösa ett problem. Denna ”efter-
klokhet” är förbunden med tyst kunskap (Polanyi 1966) 
(Polanyi 1966; Brockmann & Anthony 1998) 
 
68. ARTISTISK VISION artistic vision 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
 
69. ATT BRY SIG care-why 
Ingen definition har framförts (Meso & Smith 2000) 
 
70. SUNT FÖRNUFT common sense 
Ingen definition har framförts (Giunipero et al. 1999; Wagner 1997; Sternberg 1997; Brockmann & 
Anthony 1998; Searle 1984; Sveiby 1994; Schön 1983) 
 
71. KREATIVITET creativity 
Kreativitet föds ur medveten, semi-medveten och omedveten mental sortering gruppering, matchning 
och absorbering (Leonard & Sensiper 1998:115). Kreativitet uppstår genom interaktionen mellan olika 
kunskaper (Madhavan & Grover 1998:3) 
(Meso & Smith. 2000; Schön 1983; Madhavan & Grover 1998:3; Hackely 1999) 
 
72. KULTUR culture 
Kultur är summan av ett kollektivs samlade tänkesätt (Saint –Onge 1998:1) 
(Brockmann & Anthony 1998; Gherardi & Nicolini 2000; Meso & Smith 2000) 
 
73. EMOTIONELLT KUNNANDE emotional knowing 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998) 
 
74. INSIKTSFULLHET emotional knowing 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998) 
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75. MEDVETENHET emotional knowing 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998) 
 
76. STIL genres 
Ingen definition har framförts (Cook & Brown 1999) 
 
77. EN GRUPPS KÄNSLA group’s sense 
Ingen definition har framförts (Cook &Brown 1999) 
 
78. IMPROVISATION improvisation 
Improvisation sker när ett problem skall lösas här och nu och med de medel som just då finns till hands 
(Augier & Vendelö 1999:258) 
 
79. OFÖRKLARLIGA MENTALA PROCESSER inexplicable mental processes 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
 
80. INRE KOMPETENS inner competence 
Ingen definition har framförts (Durrance 1998) 
 
81. INSTINKTIV REAKTION instinctive reactions 
Instinktiv reaktion sker genom fysiska och mentala reflexer utan en medveten styrning (Spender in 
Leonard & Sensiper 1998:114) 
 
82. PERSONLIG KOMPETENS personal competence 
Ingen definition har framförts (Giunipero et al. 1999) 
 
83. RUTINER routines 
En uppsättning vanliga förutsägbara mönster för organisatoriskt beteende (Nelson & Winter 1982) 
(Gherardi & Nicolini 2000; Lam 2000; Madhavan & Grover 1998:4; Cohendet & Meyer-Krahmer 
2001). 

 
84. RUTINISERAD KUNSKAP routinized knowledge 
Ingen definition har framförts (Augier & Vendelö 1999) 
 
85. TUMREGEL rule-of-thumb 
Tumregler är genvägar till lösningar på nya problem som liknar tidigare problem lösta av erfarna 
arbetare. Innehavaren kan se mönster i nya situationer och reagera ändamånsenligt. Man behöver inte 
starta från grunden varje gång vilket ökar snabbheten även i komplexa situationer. (Davenport & Prusak 
1998: 11)(Sternberg & Horvath Eds 1999a,1999b; Bennett & Gabriel 1999; Horvath 1999; Cook & 
Brown 1999; Wong & Radcliff 2000: Searle 1984; Sveiby 1994; Hackley 1999) 
 
86. ATT GÖRA BEGRIPLIGT sense making 
Ingen definition har framförts (Brown & Duguid 1998) 
 
87. DELADE VÄRDERINGAR shared values 
Ingen definition har framförts (Lam 2000) 
 
88. SOCIALA INSTITUTIONER social institutions 
Ingen definition har framförts (Gherardi & Nicolini 2000) 
 
89. TALANG talent 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998; Durrance 1998; Giunipero et al. 1999; Bennett 
& Gabriel 1999; Brockmann & Anthony 1998, Brown & Duguid 1998) 
 
90. SMAK taste 
Ingen definition har framförts (Leonard & Sensiper 1998) 
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91. TEKNIK techniques 
Ingen definition har framförts (Lam 2000) 
 
92. PÅHITT tricks 
Ingen definition har framförts (O´Dell & Grayson 1998, Bennett & Gabriel 1999; Wong & Radcliff. 
2000; Davenport & DeLong 1998) 
 
93. TANKAR thoughts 
Ingen definition har framförts (Searle 1984; Wong & Radcliff 2000) 
 
94. FÖRSTÅELSE understanding 
Ingen definition har framförts (Lam 2000) 
 
95. VÄRDERINGAR values 
Ingen definition har framförts (Gore & Gore 1999) 
 
96. TRICKS tricks 
Ingen definition har framförts (O´Dell & Grayson 1998, Bennett & Gabriel 1999; Wong & Radcliff 
2000; Davenport & DeLong 1998) 
 
97. LÅTER SOM sounds of 
Ingen definition har framförts (Cook & Brown 1999) 
 
98. MÄNNISKO KÄNNEDOM people knowledge 
Ingen definition har framförts (Lam 2000) 
 
99. DELAD KOD 
Ingen definition har framförts (Kogut & Zander 1990) 
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Bilaga 8 
 
ETK-kort som användes i intervjuerna vid materialinsamlingen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
2. Skicklighet 

ability 

 
1 Förmåga 

ability 

 
5. Färdighet 

capabilty 

 
33. Delad mening 

shared meaning 

 
29. Automatiserad kunskap

automatic knowledge 

 
25. Aning 

hunch 

 
21. Insikt 

insight 

 
17. Fysisk färdighet 

physical skills 

 
13. Ledningsfärdighet

managerial skills 

 
9. Kognitiv färdighet 

cognitve skills 

10. Kommunikations 
färdighet.  

Communication skills 

 
42. Exempel ur livet 

life examples 

 
38. Expertis 

know-how 

 
34. Schema 

schemata 

 
30. Mental karta 

mental map 

 
26. Ingivelse 

hunch 

 
22. Blixt av insikt 

flash of insight 

 
18. Social färdighet 

social skills 

 
14. Förhandlingsfärdighet 

negotiation skills 

 
6. Handalag 

crafts 

 
45. Känns som... 

feels like.. 

 
41. Vett 

sensemaking 

 
37. Sakkunskap 

know-how 

 
3. Duglighet 

ability 

 
7. Händig 

skillful 

 
11. Koordinationsfärdighet 

coordination skills 

 
15. Operativ färdighet

operational skills 

 
19. Intuition 

intuition 

 
23. Ickeanalytiskt beteende

nonanalythical behavior 

 
27. Föraning 

hunch 

 
31. Mentala modeller

mental models 

 
35. Organisatoriskt sinne

organizational mind 

 
39. Kollektiv sakkunskap

collective know-how 

 
43. Ett i kropp och sinne

oneness of body and 
mindbility

 
47. Känsla 

feeling 

 
4. Kollektiv färdighet 

collective ability 

 
8. Förkroppsligade färdighete

embodied knowledge 

 
12. Induktiv färdighet

inductive skills 

 
16. Människofärdighet

people skills 

 
20. Intuitiv kunskap 

intuitive knowledge 

 
24. Blixt av inspiration

flash of inspiration 

 
28. Impuls 

hunch 

 
32. Organisatoriskt minne 

organizational memory 

 
46. Ser ut som... 

looks like... 

 
48. Känna i maggropen 

gutfeeling 

 
44. Veta i kroppen 

knw in ones body 

 
40. Praktisk intelligens

practical intelligence 

 
36. Kunnande 

know-how 

 
50. Delade normer 

shared norms 

 
49. Normer 

norms 

 
51. Attityd 

attitude 

 
52. Tro 

belief 
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53. Övertygelse 

belief 

 
81. Instinktiv reaktion

instinctive reaction 

 
77. En grupps känsla

group´s sense 

 
73. Emotionellt kunnande 

emotional knowing 

 
69. Att bry sig 

care-why 

 
65. Kunskapsbas 

knowledge bases 

 
61. Erfarenhet 

experience 

 
57. Bedömning 

judgement 

 
58. Att förutse  

foreseeing 

 
90. Smak 

taste 

 
86. Att göra begripligt

sense-making 

 
82. Personlig kompetens

personal competence 

 
78. Improvisation 

improvisation 

 
74. Insiktsfullhet 
emotional knowing 

 
70. Sunt förnuft 

common sense 

 
66. En mästares säkerhet

a masters sureness 

 
62. Allmän erfarenhet

commin in experience 

 
54. Åsikt 

opinion 

 
93. Tankar 

thoughts 

 
89. Talang 

talent 

 
85. Tumregel 

rule-of-thumb 

 
55. Perspektiv 

perspective 

 
59. Uppskattning 

estimation 

 
63. Erfarenhetsmönster 

pattern of experience 

 
67. Efterklokhet 

after the fact awareness 

 
71. Kreativitet 

creativity 

 
75. Medvetenhet 
emotional knowing 

 
79. Oförklarlig mental p
inexplicable mental process

 
83. Rutiner 

routines 

 
87. Delade värderingar 

shared values 

 
91. Teknik 

technique 

 
95. Värderingar 

values 

 
56. Omdöme 

judgement 

 
60. Uppfattning 

percept 

 
64. Bästa sätt 

best practise 

 
68. Artistisk vision 

artistic vision 

 
72. Kultur 

culture 

 
76. Stil 

genre 

 
80. Inre kompetens 

inner competence 

 
94. Förståelse 

understanding 

 
96. Trick 

trick 

 
92. Påhitt 

trick 

 
88. Sociala institutioner

social institutions 

 
84. Rutiniserad kunskap 

routinized knowlegde 

 
97. Låter som…. 

sounds like… 

 
98. Människokännedom

people knowledge 

 
99. Delad kod 

shared code 
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Bilaga 9. Kartor över tyst kunnande i företag X 
 
Personlig karta nr 16 för Abstraktion och Aktörer 
 
Kollektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individ/ Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Abstrakt       Konkret 

19. intuition 
20. intuitiv kunskap 
48. känna i maggropen 

9. kognitiv färdighet 
21. insikt 
22. blixt av insikt 
28. impuls 
37. sakkunskap 
38. expertis 
41. vett 
51. attityd 
52. tro 
53. övertygelse 
56. omdöme 
57. bedömning 
58. att förutse 
59 uppskattning 
60. uppfattning 
63. erfarenhetsmönster 
65. kunskapsbas 
69. att bry sig 
71. kreativitet 
74. insiktsfullhet 
75. medvetenhet 
93. tankar 
94. förståelse

34. schema 
46. se ut som… 
85. tumregel 

2. skicklighet 
3. duglighet 
11. koordinationsfärdighet 
16. människofärdighet 
17. fysisk färdghet 
25. aning 
26. ingivelse 
27. föraning 
30. mentala kartor 
31 mentala modeller 
32. organisatoriskt mine 
36. kunnande 
45. känns som… 
47. känsla 
55. perspektiv 
61. erfarenhet 
70. sunt förnuft 
73. emotionellt kunnande 
80. inre kompetens 
82. personlig kompetens 
89. talang 
98. människokännedom 

76. stil 
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Personlig karta nr 8 för Aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentala   Sensoriska  Sociala  Praktiska  

Holistiska: 1. Förmåga, 3. duglighet, 33. delad mening, 65. kunskapsbas 

2. skicklighet 
12. induktiv färdighet 
16. mänskofärdighet 
20 intuitiv kunskap 
23. icke-analytiskt beteende 
58. att förutse 
62. erfarenhet 
63. erfarenhetsmönster 
64. bästa sätt 
71. kreativitet 
78. improvisation 
79. oförklarliga mentala 
processer 
80. inre kompetens 
81. instinktiv  reaction 
82. personlig kompetens 
83. rutiner 
84 rutiniserad kunskap 
89. talang 
93. tankar 
97. låter som 

53. övertygelse 
74. insiktsfullhet 
75. medvetenhet 
76. stil 
77. en grupps känsla 
79. oförklarliga mentala 
processer 
89. talang 
92. påhitt 

4. kollektiv färdighet 
10. kommunikationsfärdighet 
13. ledningsfärdighet 
14. förhandlingsfärdighet 
16. mänskofärdighet 
18. social färdighet 
19. intuition 
25. aning 
27. föraning 
30. mentala kartor 
34. schema 
35. organisatoriskt sinne 
42. exempel ur livet 
45. känsla av 
46. se ut som 
47. känsla 
48. känna I maggropen 
49. normer 
50. delade normer 
51. attityd 
54. åsikt 
56. omdöme 
57. bedömning 
58. att förutse 
60. uppfattning 
62. erfarenhe 
63. erfarenhetsmönster  
66. en mästares säkerhet 
69. att bry sig 
72. kultur 
73. emotionellt kunnande 
80. inre kompetens 
81. instinktiv  reaktion 
86. att göra beggripligt 
87. delade värderingar 
89. talang 
94. förståelse 
95. värderingar 
97. låter som 
98. mänskokännedom 
99. delad kod 

12. induktiv färdighet 
15. oprerativ färdighet 
25. aning 
26. ingivelse 
27. föraning 
29. automatiserad kunskap
32. organisatoriskt mine 
38. expertis 
39. kollektiv sakkunskap 
45. känsla av 
48. känna I maggropen 
49. normer 
55. perspektiv 
62. erfarenhet 
63. erfarenhetsmönster 
66. en mästares säkerhet 
73. emotionellt kunnande 
74. insiktsfullhet 
76. stil 
77. en grupps känsla 
83. rutiner 
84 rutiniserad kunskap 
85. tumregel 
86. att göra beggripligt 
88. sociala institutioner 
89. talang 
91. teknik 
93. tankar 
95. värderinga 
99. delad kod 
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Personlig karta nr.1 med aktivitet och värde 
 
 
 
Mentala   Sensoriska  Sociala  Praktiska  
1. förmåga 5 
2. skicklighet 5 
3. duglighet 4 
4. kollektiv färdighet 4 
5. färdighet 2 
9. kognitiv färdighet 1 
12. induktiv färdighet 5 
20. intuitiv kunskap 3 
31. mentala modeller 5 
36. kunnande 5 
37. sakkunskap 4 
38. expertis 4 
39. kollektiv sakkunskap 5 
40. praktisk intelligens 5 
42. exempel ur livet 5 
47. känsla 5 
49. normer 5 
51. attityd 5 
53. övertygelse 4 
56. omdöme 5 
57. bedömning 5 
58. förutse 3 
61. erfarenhet 5 
63. erfarenhets mönster 4 
65. kunskapsbas 5 
67. efterklokhet 3 
69. att bry sig 5 
70. sunt förnuft 3 
71. kreativitet 4 
74. insiktsfullhet 5 
82. personlig kompetens 5 
89. talang 4 
92. påhitt 5 
93. tankar 1 
94. förståelse 3 

19. intuition 1 
20. intuitiv kunskap 3 
23. icke-analytiskt beteende5 
28. impuls 1 
44. veta i kroppen 2 
45. känns som.. 2 
46. se ut som.. 3 
48. känningar i maggropen 2 
73. emotionellt kunnande 3 
97. låter som... 2 

10. kommunikationsfärdighet5 
13. ledningsfärdighet 4 
14. förhandlingsfärdighet 3 
18. sociala färdigheter 4 
54. åsikt 3 
59. uppskattning 4 
62. allmän erfarenhet 2 

1. förmåga 5 
2. skicklighet 5 
3. duglighet 4 
4. kollektiv färdighet 4 
5. färdighet 2 
29 automatiserad kunskap 4 
36. kunnande 5 
37. sakkunskap 4 
38. expertis 4 
40. praktisk intelligens 5 
63. bästa sätt 4 
76. stil 5 
83. rutiner 1 
84. rutiniserad kunskap 1 
85. tumregel 3 
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