
Uppsala Universitet 
Företagsekonomiska Institutionen 
Internationellt Företagande 
Kandidatuppsats 
Handledare: Ulf Andersson 
Höstterminen 2006 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hinder vid kunskapsöverföring 
- Så kan organisationsstrukturen påverka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linda Andersson 
Cecilia Bergqvist 

 



Sammandrag 
 

Det finns många fördelar med att dela och överföra kunskap. Den mest uppenbara är möjligheten 

att använda gamla lösningar på nya problem och att därmed inte behöva återuppfinna hjulet. En 

annan positiv aspekt är att kunskapsöverföring kan resultera i att ny kunskap föds. Genom att 

överföra kunskap mellan olika delar av en organisation kan nya idéer och lösningar skapas där de 

annars inte skulle vara påtänkta. Hinder i överföringen kan dock uppstå, vilka hindrar kunskap 

från att flyta fritt inom organisationen (Szulanski 1996). Hindren återfinns i karaktärsdrag hos 

den kunskap som överförs, hos källan, mottagaren och i den omgivande miljön (Szulanski 1996). 

 

Alla organisationer är uppdelade enligt en hierarki och beslutsordning, en organisationsstruktur 

(Hill 2006). Tre grundläggande organisationsstrukturer är funktions-, divisions- och 

matrisstruktur (Nohria 1995). Dock använder sig många organisationer av blandningar istället för 

de renodlade strukturerna. 

 

Vi har ställt hinder för kunskapsöverföring mot tre renodlade organisationsstrukturer, och det har 

framgått tydligt att de generiska egenskaperna hos varje struktur inte alltid är gynnande för 

kunskapsöverföring. Funktionsstrukturen och matrisstrukturen har egenskaper som underlättar 

för kunskapsflödet i större utsträckning än vad divisionsstrukturen har. 

 

För att exemplifiera och skapa en verklighetsanknytning har vi använt oss av ett fallföretag, 

International Business Systems (IBS). Ett flertal delar av IBS: s organisation är efter en 

omstrukturering utformade enligt matrisstrukturen, medan andra delar är en centraliserad 

divisionsstruktur. Kunskapsöverföringen påverkas därmed på olika sätt inom olika delar av 

organisationen. Gemensamt för hela IBS är dock att graden av centralisering är högre än innan 

omstruktureringen, vilket leder till en högre inre effektivitet vad gäller kunskapsöverföring.  

 

Så länge inga andra variabler tas med i beräkningen kommer hinder för kunskapsöverföring att 

vara färre i funktions- och matrisstrukturen än i divisionsstrukturen. Detta medför att de två 

förstnämnda strukturerna gynnar kunskapsöverföring mer än vad divisionsstrukturen gör.  
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1. Inledning  
 

En av de viktigaste resurserna i ett företag är medarbetarna och deras kunskap. Det finns ständigt 

möjlighet för medarbetare att tillgodogöra sig ny kunskap, och ju mer kunskap medarbetaren har 

desto mer effektiv kan denne bli i utförandet av sitt arbete.  En organisation är därför beroende av 

kunskapsöverföring såväl mellan individer som mellan företagets enheter, och om kunskap inte 

kan överföras eller kopieras försvinner möjligheten att bevara den inom organisationen (Nonaka 

och Takeuchi 1991). Kunskap är därför den mest kritiska av ett företags tillgångar (Grant 1996).   

 

Det finns många positiva aspekter i att dela och överföra kunskap. Den mest uppenbara är 

möjligheten att använda gamla lösningar på nya problem och att därmed inte behöva återuppfinna 

hjulet. En annan positiv aspekt är att kunskapsöverföring kan resultera i att ny kunskap föds. 

Genom att överföra kunskap mellan olika delar av en organisation kan nya idéer och lösningar 

skapas där de annars inte skulle vara påtänkta, och innovativa processer kommer att intensifieras 

(Grant 1996). 

 

Kunskapsöverföring är inte alltid en problemfri process. Det finns många faktorer som kan hindra 

kunskap från att överföras fritt mellan olika delar av ett företag. Gabriel Szulanski (1996) har 

identifierat fyra olika hinder som kan blockera det fria flödet av kunskap. Dessa är förknippade 

med källan till kunskapen, mottagaren av kunskapen, den omgivande miljön samt själva 

kunskapen som överförs.  

 

Organisationsstrukturer lägger grunden för kommunikation i en organisation. Strukturen styr till 

stor del var i organisationen beslut tas, vilka aktiviteter som utförs samt var och hur arbetet skall 

utföras i organisationen (Hill 2006). Arbetar de anställda i team? Vilka kompetenser finns inom 

de eventuella teamen? Hur mycket måste enheterna koordineras med andra enheter? Konkurrerar 

enheterna med varandra? Dessa frågor är viktiga inom en organisation och för dess 

kunskapsöverföring.  Strukturella förändringar kan således innebära att hinder för 

kunskapsöverföring påverkas. Vilka hinder det går att eliminera genom en strukturell förändring 

är dock oklart.  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hinder för kunskapsöverföring kan påverkas av 

strukturella förändringar i ett företag. 

 

Inledningsvis kommer utvald teori och forskning kring ämnena kunskap, kunskapsöverföring och 

organisationsstrukturer att redovisas. En modell presenteras och då hinder för 

kunskapsöverföring och organisationsstrukturer ställts mot varandra går det att se i modellen hur 

hinder kan påverkas av strukturella förändringar.  

Den efterföljande fallstudien syftar endast till att vara ett exempel på hur kunskapsöverföring kan 

påverkas av strukturella förändringar. Den kommer att analyseras i ljuset av teorin och de 

slutsatser fallstudien lett fram till.  

 

2. Kunskap 
 

2.1 Vad är kunskap? 

För att diskutera kunskapsöverföring krävs en definition av begreppet kunskap. Det är av 

betydelse att särskilja data, information och kunskap. Data kan ses som informationens 

byggstenar, och blir till information när den sammanställs i ett specifikt syfte. När denna 

information därefter ligger till grund för olika beslut blir den till kunskap. Information utgör 

således en viktig del i uppbyggandet av kunskap. Ett företags kunskap kan beskrivas som de 

samlade erfarenheter och kunskaper som företagets medarbetare besitter. (Hohental 2006) 

 

Det kan diskuteras huruvida det är företaget i sig eller endast dess medarbetare som kan 

tillskrivas kunskap. Kogut och Zander (1992) menar att eftersom anställning av nya medarbetare 

inte är lika med en förändring av företagets färdigheter, är kunskapen inbäddad i de 

organisationsprinciper inom vilka ett företags anställda samarbetar. Den samlade kunskapen kan 

därmed definieras som att äga en portfölj full av alternativ, eller plattformar för framtida 

utveckling (Kogut och Zander 1992). 

 

2.2 Hur skapas kunskap? 

Ett grundläggande antagande som studerats av Nonaka och Takeuchi (1991) är att kunskap 

skapas genom interaktion mellan tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap är erfarenhetsbaserad 
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och personlig. Den explicita kunskapen är objektiv och formell. Nonaka och Takeuchi (1991) 

menar att båda kunskaperna finns och behövs för att föra organisationer framåt i utvecklingen.  

Polanyi (1966) var den första som tog sig an den tysta dimensionen av kunskap. Han menade att 

individer vet mer än de kan förklara. Detta kan illustreras i ett exempel: Vi kan känna igen ett 

ansikte ibland tusen andra, men ändå kan vi inte berätta varför vi känner igen det ansiktet. Med 

detta menas att tyst kunskap är svår att identifiera och fastställa. Den explicita kunskapen är 

kodifierad och dokumenterad och kan lättare överföras mellan individer eller mellan olika 

enheter i ett företag (Nonaka & Takeuchi 1991). 

 

2.3 Hur överförs kunskap? 

Kunskapsöverföring kan ses som en process med en början, en mitt och ett slut; initiering, 

implementering till rätt nivå och till sist integrering. Detta synsätt kan förklaras med hjälp av 

Gabriel Szulanskis (1996) modell. Modellen syftar till att visa hur rutiner kopieras i en 

organisation. Det första steget i denna process benämner Szulanski initiering. I detta stadium har 

ett behov av kunskap uppmärksammats, och den kunskap som är nödvändig för att möta behovet 

finns inom organisationen. Nästa steg är implementering. I denna del av processen möts källan 

och mottagaren och ett resursflöde förmedlas. Mottagaren använder till en början den nya 

kunskapen ineffektivt, men arbetar gradvis upp prestationerna till en tillfredsställande nivå, detta 

benämns ramp-up. Det sista steget i processen är integrering. Användandet av den överförda 

kunskapen blir gradvis rutiniserad och en historia om ett gemensamt användande av kunskapen 

byggs upp hos mottagaren (Szulanski 1996). 

 

Hansen, Nohria, och Tierney (1999) har visat på att det i huvudsak finns två kategoriseringar av 

hur kunskap kan systematiseras och överföras. Dessa två benämns kodifieringsstrategi och 

personaliseringsstrategi. Kodifieringsstrategin bygger på en databaserad kunskap som skall vara 

lättillgänglig för alla. Strategin resulterar ofta i högkvalitativa, tillförlitliga och snabba 

informationssystem. Exempel på sådana system är intranät och handböcker. I 

personaliseringsstrategin är personliga kontakter och dialoger grundläggande inslag. Strategin tar 

hänsyn till unika behov och underlättar förmedling av tyst kunskap. Personaliseringsstrategin ger 

uttryck för kreativa och analytiska lösningar; team, jobbrotation och traineetjänster är exempel på 

medel för överföring enligt denna strategi (Hansen, Nohria, och Tierney 1999). 
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2.4 Vilka hinder för kunskapsöverföring finns? 

Ett begrepp som ofta diskuteras i Szulanskis forskning rörande överföring av kunskap inom och 

mellan organisationer är ”sticky knowledge” eller ”klibbig kunskap”. Kunskap anses vara klibbig 

då den fastnar på vägen och därför har svårt att nå fram till sitt mål (Szulanski 1995). Om en 

kunskapsöverföring förenas med ingen eller låg kostnad kommer den att upprepas gång på gång 

tills resultatet är lyckat (Szulanski 1995). 

 

Szulanski (1996) har identifierat fyra faktorer som har betydelse för överföring av kunskap och 

inom var och en av dessa faktorer återfinns hinder för kunskapsöverföring. Dessa hinder är 

understrukna i kommande stycken. 

 

1. Karaktärsdrag hos den överförda kunskapen  

Kausal otydlighet föreligger när det exakta skälet till en misslyckad kunskapsöverföring inte kan 

identifieras, och då det inte är möjligt att särskilja alla hinder i en process och exakt vad de har 

bidragit till resultatet. Skälet till detta kan vara att en del av kunskapen som överförts är tyst, och 

grundar sig i högst personliga och mänskliga egenskaper. Kausal otydlighet kan även uppkomma 

då källan och mottagaren har olika personliga förståelser för det sammanhang där kunskapen ska 

användas (Winter 1995). Svårigheter föreligger även då kunskapen är obeprövad och inte tidigare 

har överförts, eftersom det då är svårare att engagera potentiella mottagare (Rogers 1983) och att 

legitimera kontroversiella integrationsmetoder (Nelson och Winter 1982).  

 

2. Karaktärsdrag hos källan  

Avsaknad av motivation att dela med sig kunskap kan uppstå då källan löper risk att förlora 

fördelar eller makt. Källan kanske inte heller anser sig bli tillräckligt belönad för att han delar 

med sig av sin kunskap. Ovillighet kan också vara en följd av brist på tid och resurser. Om källan 

inte anses trovärdig eller tillräckligt kunnig ökar svårigheten att påbörja kunskapsöverföring 

eftersom källans råd eller påståenden kommer att utmanas och ifrågasättas av andra.  

 

3. Karaktärsdrag hos mottagaren 

Mottagaren kan sakna motivation av flera anledningar. Ett vanligt skäl är ”Not Invented Here”, 

alltså att mottagaren inte litar på skickligheten hos upphovsmannen till kunskapen. Avsaknad av 

motivation kan leda till passivitet, dolt sabotage eller motstånd till implementering och 
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användning av ny kunskap. I andra fall kanske svårigheter i kunskapsöverföring beror på att 

mottagaren saknar absorptive capacity (absorptionskapacitet), och därför inte har de egenskaper 

som krävs för att kunna ta emot ny kunskap, även om viljan finns. Kunskapsöverföring kan även 

fallera om mottagaren saknar förmåga att behålla den erhållna kunskapen. Om denna kapacitet 

saknas är risken stor att den används som en ursäkt för att falla tillbaka till det läge som rådde 

innan kunskapen överfördes.  

 

4. Omgivningens karaktärsdrag 

Hinder för kunskapsöverföring inom denna faktor kan uppstå om omgivningen är andefattig och 

mager. För att kunskapsöverföring ska kunna lyckas krävs att den organisatoriska miljön är 

fruktbar för utbyte av kunskap. I en torftig omgivning där kunskapsöverföring inte uppmuntras 

eller främjas hindras uppkomst och utveckling av kunskap.  Om en kunskapsöverföring är lyckad 

eller inte beror i viss utsträckning även på förhållandet mellan källa och mottagare. Ju större 

avstånd eller brist på intimitet som finns mellan parterna, desto större är risken att det uppstår 

svårigheter i kunskapsöverföringen.  

 

Szulanski (1996) drar slutsatsen att tre hinder verkar ha större betydelse än de övriga: avsaknad 

av absorptionskapacitet, kausal otydlighet samt avstånd eller brist på intimitet mellan källa och 

mottagare. Szulanski menar att då kunskapsöverföring misslyckas beror det oftast på 

kunskapsrelaterade hinder snarare än hinder i motivationen. 
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3. Organisationsstrukturer 
 

Organisationsstrukturen är viktig för att människor på ett effektivt sätt ska kunna koordinera sina 

aktiviteter på arbetsplatsen och därmed få saker gjorda. Ett företags beslutshierarki, relationer 

mellan de anställda, var olika aktiviteter ska utföras och vem som ska utföra dem bestäms utifrån 

den struktur företaget har (Hill 2006). Detta medför att ett nästintill oändligt antal strukturer finns 

i vår värld. De tre mest grundläggande organisationsstrukturerna kan dock benämnas funktions-, 

divisions- och matrisstruktur (Nohria 1995). Många organisationer använder sig inte av 

strukturerna i sin renodlade form, och de har inte heller ett helt centraliserat eller decentraliserat 

beslutsfattande utan centraliserar vissa beslut men inte andra. Detta beror på vilken typ av beslut 

frågan gäller samt vilken strategi företaget har (Hill 2006).  

 

Centralisering av beslutsaktiviteter inom ett företag har en stark påverkan på 

kunskapsöverföringens inre effektivitet (efficiency), det vill säga kostnadseffektiviteten av den 

överförda kunskapen (Andersson et al 2006).  Centralisering innebär en tydligare definiering av 

yrkesrollerna samt att beslut från huvudkontoret i större utsträckning prioriteras, vilket kan 

upplevas av anställda som att beslut är mer pålitliga. En hög grad av centralisering innebär ofta 

en högre grad av övervakning, och därmed en större press att följa centralt tagna beslut och 

direktiv. Således kan kunskapsöverföringens inre effektivitet förbättras med hjälp av ökad 

centralisering (Andersson et al 2006).  

 

Kunskapsöverföringen kan även påverkas av de olika aktiviteter som utförs inom och mellan 

enheter i ett företag. Dessa aktiviteter kännetecknas enligt Andersson et al. (2006) av 

komplementära eller substituerande karaktärsdrag och påverkar kunskapsöverföringens yttre 

effektivitet (effectiveness), användningseffektiviteten. Användningseffektiviteten hos den 

överförda kunskapen mellan enheter är lägre i de fall då enheter är substituerande och därmed 

konkurrenter, och högre då enheter är komplementära och samarbetar med varandra (Andersson 

2006). 
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3.1 Funktionsstruktur 

Funktionsstrukturen - som är vanlig i nya och mindre organisationer, innebär att aktiviteter inom 

företaget grupperas efter sin funktion, så att till exempel alla marknadsföringsaktiviteter finns i 

samma avdelning under samma chef (Nohria 1995). Huvudtesen är att en duktig 

marknadsföringschef och en duktig produktchef har större förutsättningar att fatta riktiga beslut 

inom sitt respektive område än vad en chef ansvarig för båda dessa områden skulle ha. En viktig 

fördel med den funktionella strukturen är inre effektivitet (Nohria 1995). 

 

Det finns flera nackdelar med denna struktur: Det kan uppstå konkurrens om resurser bland de 

funktionsindelade enheterna (Rugman och Collinson 2006). Det är även svårt att mäta värdet på 

de funktionella enheternas aktiviteter var och en för sig, eftersom de tillsammans bidrar till 

resultatet. Om dessutom oenigheter uppstår mellan chefer på samma nivå men i olika funktioner 

kan dessa endast lösas av chefer på en högre nivå, vilket är tidsödande (Anthony och 

Govindarajan 2003).  

General Management 

Finance Marketing 

Purchasing Production Sales

 
Figur 1 Funktionsstruktur 

3.2 Divisionsstruktur 

En divisionsstruktur består av olika enheter inom vilka funktionerna är diversifierade, och där 

varje enhet drivs som ett separat företag inom organisationen (Nohria 1995). Divisionsstrukturen 

är organiserad med tanke på ett företags output och passar därför större företag som verkar i en 

heterogen omgivning, till exempel på olika geografiska marknader och/eller med olika typer av 

produkter (Nohria 1995). Då divisionsstrukturen kännetecknas av decentralisering underlättar den 

för lokal anpassning (Hill 2006). En division kan vara ansvarig för till exempel ett geografiskt 

område eller en produktlinje (Nohria 1995). Även då varje enhet hanteras som ett separat företag 

har organisationens ledning ansvar för resursfördelning samt för att sätta upp gemensamma mål 

(Hill 2006).  Denna starka uppdelning i dotterbolag kan ledningen utnyttja på flera sätt. De kan 

 10



genom konkurrens mellan bolagen driva på vinnarinstinkter och på så sätt öka lönsamheten i de 

olika bolagen (Rugman och Collinson 2006). De kan även styra bolagen till att fokusera på det 

ledningen önskar genom att fördela resurser (Rugman och Collinson 2006). 

 

Nackdelar med divisionsstrukturen är att skalfördelar kan förloras då all produktion inte sker på 

samma plats, utan inom varje division (Hill 2006). Även den horisontella koordineringen mellan 

olika enheter försvåras, och det uppstår en risk att anställda identifierar sig med den enhet de 

verkar i och inte med organisationen som sådan, vilket leder till att enheter inom samma 

organisation kan börja konkurrera med varandra (Rugman och Collinson 2006). 

 
Figur 2 Divisionsstruktur 

3.3 Matrisstruktur 

I många fall kan en organisation behöva både den specialistkunskap som finns inom 

funktionsstrukturen, och samtidigt den horisontella koordinationen från en divisionsstruktur. 

Resultatet av detta är matrisstrukturen, där de båda nämnda strukturerna implementeras parallellt 

i företaget (Hill 2006). Ledningen ges möjlighet att samtidigt fokusera på till exempel 

funktionella och geografiska aspekter. Matrisen innebär att chefer över funktionella områden och 

chefer över divisioner har samma auktoritet och att anställda därför ansvarar inför och rapporterar 

till två chefer (Hill 2006). Detta kräver att resursallokering som schemaläggning och prioriteter 

hela tiden måste förhandlas fram. Möten och diskussioner tar tid och arbetet måste koordineras 

mellan fristående team och grupper (Nohria 1995). Inom en matrisstruktur kan även svårigheter 

rörande ansvars- och auktoritetsrelationer uppstå (Rugman och Collinson 2006). Vem ska vara 

chef över vem och vem ska ta ansvar för vad? Att den anställde måste rapportera till två chefer 

kan även det leda till konflikt. Många av de svårigheter som uppstår är dock positiva eftersom de 

tvingar fram diskussioner och till slut en lösning av oklarheter. Initialt är det svårt för chefer att 

lära sig hur arbetet ska fördelas i en matrisstruktur, och det kan vara problematiskt för anställda 

att förstå hur deras arbete ska passa in i strukturen (Rugman och Collinson 2006). 
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En förutsättning för att matrisen ska fungera är dock att chefer och ledare tar till sig den 

informations- och maktdelning som strukturen bygger på. De måste samarbeta med varandra 

istället för att förlita sig på en vertikal hierarki. Rugman och Collinson (2006) menar att 

kriterierna kontinuitet, klarhet och konsistens måste vara uppfyllda för att matrisstrukturen ska 

fungera i en organisation. Med klarhet menas hur väl människor i organisationen förstår vad de 

gör och varför de gör det. Detta kan uppnås genom att organisationens mål är tydliga. Kontinuitet 

innebär att organisationen kontinuerligt håller fast vid sina mål och de värden de vill förknippas 

med. Konsistens handlar om hur väl organisationens delar koordineras och rör sig i förhållande 

till varandra. Att konsistenskriteriet är uppfyllt är ett tecken på att det finns en målkongruens i de 

olika delarna av organisationen (Rugman och Collinson 2006). 

 

De gånger en matrisstruktur fallerar kan det även bero på att antingen funktions- eller 

divisionssidan varit för dominant, eller att de anställda inte kunnat samarbeta med varandra på det 

sätt som strukturen kräver (Nohria 1995). 

 
Figur 3 Matrisstruktur 
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4. Modell 
 

Den modell vi avser skapa i vår undersökning baseras på de faktorer som har betydelse för 

kunskapsöverföring. Genom att studera vilka olika hinder för kunskapsöverföring som är 

generiska för var och en av de presenterade organisationsstrukturerna kan vi dra slutsatser kring 

hur de olika hindren för kunskapsöverföring kan påverkas av en strukturförändring. Steg för steg 

kommer vi i den modell vi har skapat att utesluta hinder som inte påverkas. I det första skedet 

kommer hinder att uteslutas som inte kan påverkas genom en strukturell förändring. Därefter 

kommer vi att visa på hur de hinder som återstår påverkas av en viss strukturförändring. Vår 

modell kommer således att kunna användas för att förstå hur hinder för kunskapsöverföring 

påverkas vid byte av organisationsstruktur. I modellens rutor kommer faktorer som påverkar 

kunskapsöverföring att presenteras. De faktorer som påverkar kunskapsöverföringen negativt 

kommer att markeras med ett minus (-) och de som påverkar kunskapsöverföringen positivt 

kommer att markeras med ett plus (+). Med hjälp av denna information kan vi sedan se hur 

kunskapsöverföringen torde påverkas vid ett byte av organisationsstruktur. 

 

 
Figur 4 Modell 
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5. Analys av teorin 
 

Genom den modell vi har ställt upp är det möjligt att studera hur hinder för kunskapsöverföring 

torde påverkas vid byte av organisationsstruktur. Kan hindret påverkas av en omorganisation, och 

i så fall hur? Nedan presenterar vi den generella analys vi gjort med utgångspunkt i vart och ett 

av hindren för kunskapsöverföring, samt ytterligare en analys gjord utifrån varje struktur. 

 

Vad gäller hinder som återfinns i kunskapens karaktärsdrag ser vi inte att dessa kan förändras 

genom en ombildning av företagets struktur, då kunskapen varken kan bli mer beprövad eller 

tydlig genom detta. Eftersom hinder i kunskapens karaktär återfinns i vad som skall förmedlas 

kan dessa inte förändras genom en omstrukturering. Detta gör kunskapens karaktär till icke 

påverkbar genom strukturella förändringar.  

 

Karaktärsdrag hos mottagaren innefattar flera hinder som kan påverkas av strukturella 

förändringar. Mottagarens motivation kan precis som källans motivation i hög grad påverkas av 

decentralisering och centralisering. Även här kan ett byte till en struktur med en högre grad av 

centralisering öka kostnadseffektiviteten av den överförda kunskapen. Oförmåga att behålla 

kunskap kan avhjälpas till exempel genom utveckling av teamarbete, vilket underlättar överföring 

av tyst kunskap mellan parter. Denna inlärningsform genomsyras av ”learning by doing”.  

Svårigheter för mottagaren att ta till sig kunskap grundar sig ofta i att referenspunkter saknas; att 

mottagaren inte besitter tillräcklig bakgrundskunskap eller inte förstår vad kunskapen kan 

användas till. Denna typ av hinder kan också påverkas genom strukturförändringar. Således 

menar vi att de hinder för kunskapsöverföring som återfinns i mottagarens karaktärsdrag är 

påverkbara genom strukturella förändringar. 

 

Hinder i Källans karaktärsdrag kan vi inte förkasta lika enkelt. Det kan inte uteslutas att 

motivationsproblem kan minska vid byte av organisationsstruktur. Genom förändrade 

beslutsförhållanden, nya belöningssystem, ekonomiska incitament och omstrukturerade 

resultatenheter skulle motivationen till kunskapsöverföring kunna skifta. Då byte sker till en 

organisationsstruktur med högre grad av centralisering är det möjligt att skapa större förtroende 

för beslut tagna av ledningen. Opålitlighet hos källan uppkommer däremot ofta på grund av ett 
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inarbetat rykte hos individer eller inom enheter och för att komma tillrätta med detta problem 

krävs ofta ett omfattande arbete på individnivå. 

 

Vi anser inte att en omstrukturering kan påverka källans grad av pålitlighet i de fall då 

opålitligheten har sitt ursprung i källans okunskap eller personlighet. Att synen på källan som 

opålitlig försvinner genom en omstrukturering anser vi därför endast vara möjligt i de fall då 

källan och mottagaren får ett nära, fungerande samarbete, och vi- och de-känslan upphör. Hinder 

för kunskapsöverföring som återfinns i källans karaktärsdrag är alltså delvis påverkbara genom 

strukturella förändringar. 

 

Hinder i omgivningens karaktärsdrag är enligt vår mening till stor del beroende av 

organisationsstrukturen. En attityd som uppmuntrar till delande av kunskap är en förutsättning för 

att organisationen ska kunna vidareutvecklas. Vilken typ av relation källan och mottagaren har 

till varandra; en armlängdsrelation eller en nära relation som bygger på förtroende och tät 

kontakt, kan också bestämmas av den organisationsstruktur som finns i företaget. Stor roll spelar 

också typen av aktiviteter som utförs inom och mellan enheter, där komplementära aktiviteter 

uppmuntrar till ett delande av kunskap inom hela organisationen. Hinder för kunskapsöverföring 

som finns i omgivningens karaktärsdrag är påverkbara genom strukturella förändringar. 

 

Funktionsstruktur 

Funktionsstrukturen innebär en högre grad av centralisering och därmed kostnadseffektivitet. 

Funktionsstrukturen är en värdekedja där olika delar av företaget måste samarbeta för att skapa 

slutprodukten och uppfylla sina åtaganden. En funktionsstruktur kan alltså ha positiv inverkan på 

motivationen att dela kunskap då anställda får ett ökat förtroende för beslut som tas av ledningen, 

samt att motivationen kan påverkas positivt då alla enheter gynnas av andra enheters prestationer.  

 

Konkurrens om resurser kan dock leda till att motivation till kunskapsdelning mellan olika 

funktioner minskar, och därmed blir användningseffektiviteten av den överförda kunskapen lägre.  

Avsaknad av absorptionskapacitet kan förekomma då de olika funktionernas arbetsområden är 

olika, och åsikter om (o)vikten av andra enheters arbete torde vara vanligt förekommande. Trots 

detta innebär den höga graden av centralisering att de olika funktionerna tillsammans utför 
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aktiviteter som är komplementära för att nå organisationens mål, och därmed finns större 

möjlighet att skapa en uppmuntrande miljö för kunskapsdelning inom funktionsstrukturen. 

 

Divisionsstruktur 

Konkurrens hindrar enheter från att samarbeta, hjälpas åt och dela kunskap. Även en stark 

decentralisering kan innebära en risk för kunskapsöverföringen då beslut tagna längre ned i 

organisationen inte alltid prioriteras av ledningen. Konkurrens är dock inte odelat negativ. En 

positiv aspekt är att aktiviteterna inom en viss enhet blir viktigare då denna enhet konkurrerar 

med andra. Detta kan således ge upphov till ett större utbyte av kunskap inom enheten.  

 

Den överförda kunskapens kostnadseffektivitet blir lägre i en divisionsstruktur då graden av 

centralisering är låg. Svårigheter kan uppstå vad gäller källans och mottagarens motivation att 

överföra eller ta emot ny kunskap, då de olika enheterna är självständiga och därmed kanske 

saknar samhörighet eller målkongruens. Det kan även vara svårt att harmonisera nivån av 

absorptionskapacitet i en decentraliserad organisation, de olika självständiga enheterna kanske 

inte har samma kunskapsbas. 

 

I en divisionsstruktur kan klimatet, med företagsledningens hjälp, ändå uppmuntra till 

kunskapsöverföring, men det naturliga är att företagets enheter är fristående och att deras relation 

till varandra därmed har ett större avstånd än mellan enheter inom andra typer av 

organisationsstrukturer. 

 

Matrisstruktur 

Matrisstrukturen karaktäriseras av ett stort antal aktiviteter. Strukturen syftar till att skapa en 

organisation med gemensamma mål och därmed är de olika aktiviteterna ämnade att vara 

komplementära och inte substituerande. Motivationen att dela kunskap borde potentiellt kunna 

öka inom en matrisstruktur, både hos källan och hos mottagaren. 

 

Ett tudelat maktförhållande påverkar graden av centralisering inom en matrisorganisation. I de 

fall maktförhållandet fungerar väl kan de vertikala och de horisontella ledarnas beslutsfattande 

ges hög prioritet inom organisationen. Om det föreligger oklarheter om hur ledarna bör förhålla 

sig till varandra kommer beslutsfattandet ej att vinna förtroende inom organisationen. En 
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matrisstruktur karaktäriseras till exempel av ett diversifierat arbete med olika parallella uppgifter 

som gör det möjligt att skapa en harmonisering av information och förståelse. Detta kan 

underlätta förmågan till absorptionskapacitet.  

 

Att skapa en miljö som främjar informationsspridning inom organisationen är viktigt för att 

matrisstrukturen ska fungera då den naturligt innebär planering och koordinering av det arbete 

som utförs av olika enheter och individer. 

 
6. Diskussion och slutsats av teorin 
 

Var och en av de presenterade organisationsstrukturerna har generiska egenskaper som 

kännetecknar just dem. Det är således naturligt att aktiviteter mellan enheter i divisionsstrukturen 

är substituerande medan funktionsstrukturen istället bygger på ett slags värdekedja där alla 

aktiviteter mellan enheter gemensamt verkar för att skapa en slutgiltig produkt eller tjänst. 

 

 
Figur 5 Modell 
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Något som är gemensamt för alla de tre strukturerna är att ingen av dem kan påverka kunskapens 

karaktär. Detta är fallet då kunskapens karaktär överhuvudtaget inte kan påverkas av 

strukturförändringar.  

  

Funktionsstrukturen har en högre grad av centralisering vilket kan minimera hinder som 

motivationsbrist. Konkurrens om resurser kan uppstå mellan funktionerna, vilket är negativt för 

kunskapsöverföringen. Trots denna konkurrens om resurser finns en målkongruens mellan 

funktionerna då de ingår i en värdekedja, denna form av komplementära aktiviteter kan påverka 

kunskapsöverföringen positivt. 

 

Divisionsstrukturen karaktäriseras av decentralisering, och konkurrens återfinns mellan de olika 

fristående enheterna. Detta påverkar kunskapsöverföringen negativt: Källan saknar motivation att 

överföra kunskap då detta förefaller att mer stjälpa än hjälpa den egna enheten. Dessutom 

påverkas pålitligheten hos den överförda kunskapen om den skickas ifrån en konkurrerande 

funktion eller enhet. I de fall då aktiviteter inom organisationen är substituerande och därmed 

konkurrensskapande påverkas även omgivningens karaktär negativt. Detta är fallet för 

divisionsstrukturen. Konkurrens påverkar också omgivningens karaktär, och då aktiviteter inom 

organisationen är substituerande påverkas kunskapsöverföringen negativt. 

 

Matrisstrukturen har precis som funktionsstrukturen en hög grad av centralisering vilket kan 

minimera hinder som motivationsbrist, och på samma sätt som hos funktionsstrukturen är 

målkongruensen hög hos matrisen. Dubbelt ledarskap, teamarbete, och koordination kräver 

samarbete och komplementära aktiviteter för att det gemensamma målet ska kunna nås. Detta 

påverkar kunskapsöverföringen positivt. 

 

Vår slutsats är att både funktionsstrukturen och matrisstrukturen gynnar kunskapsöverföringen 

mer än vad en divisionsstruktur gör, så länge inga andra variabler än hinder för 

kunskapsöverföring och organisationsstrukturer tas med i beräkningen. 

 

Ett byte från en organisationsstruktur till en annan kommer, allt annat lika, att påverka hinder för 

kunskapsöverföring. Detta bör beaktas då beslut ska tas om en omstrukturering. 
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7. Tillvägagångssätt - Fallstudie 
 

För att exemplifiera och få en verklighetsanknytning har vi valt att använda oss av ett fallföretag, 

International Business Systems (IBS). IBS är ett internationellt företag med dotterbolag i 22 

länder och med huvudkontor i Stockholm, Sverige.  Företaget är intressant att studera då det är 

starkt beroende av kunskap i sin konsultverksamhet. Då IBS i juni 2006 genomförde ett byte från 

divisionsstruktur till matrisstruktur, uppstod möjlighet att genom kvalitativa intervjuer ta reda på 

hur de olika hindren för kunskapsöverföring har påverkats av strukturförändringen, och därefter 

presentera materialet som en fallstudie i uppsatsen.  

 

Fallstudien baseras på information som inhämtats från IBS hemsida och företagets 

årsredovisningar, en formell intervju som gjorts i Stockholm med John Womack, Senior Vice 

President Communications and IR, samt samtal med Bengt Bergquist, Project manager, och 

Anette Wagler, Consulting manager, verksamma inom IBS Nordic. Vår avsikt med intervjun med 

John Womack var att få ingående kunskap om företagets organisationsstruktur före och efter 

omorganisationen samt hur informationsflödet hade fungerat. Om informationsflödet hade brister 

var vi intresserade av att veta vilka dessa brister var och hur de yttrade sig. 

 

Vid samtal med Anette Wagler och Bengt Bergquist var målet att få en djupare kunskap om hur 

de upplevde att informationsflödet i företaget fungerade före och efter omorganisationen, och om 

de upplevde någon skillnad. Dessa samtal gav framför allt information kring problematiken kring 

företagskultur och informella strukturer. Då dessa områden inte behandlas i uppsatsen har 

samtalen inte kunnat användas i någon större utsträckning. Vi är medvetna om att detta innebär 

att vi till stor del förlitar oss på en persons berättelse om företaget. Då vi i huvudsak ämnar 

analysera IBS utifrån dess organisationsstruktur anser vi dock att detta inte påverkar 

tillförlitligheten på fallstudien. 

 

Då IBS: s omorganisation fortfarande är på implementeringsstadiet har det inte funnits möjlighet 

att svara på hur hinder för kunskapsöverföring de facto har förändrats i och med bytet av struktur. 

Det går dock att analysera förutsättningarna och dra slutsatser för hur hindren borde förändras. 
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8. Fallstudie 

International Business Systems AB  

IBS grundades 1978 och noterades åtta år senare på Stockholmsbörsen. År 2006 har företaget 

dotterbolag i 22 länder och mer än 5000 kunder utspridda i ca 40 länder (IBS.net). Affärsidén är 

att hjälpa kunder till ökad lönsamhet genom lösningar och tjänster som effektiviserar och 

samordnar kundens affärsprocesser och system så att den information, som är nödvändig för att 

sälja en produkt eller planera efterfrågan, flyter smidigt genom organisationen. De processer som 

avses är bland annat orderhantering, säljstöd, kundadministration, distribution, inköp, 

lagerhantering, ekonomistyrning och affärsanalys. (IBS.net) 

 

Den strategi IBS arbetar utifrån bygger på specialisering av utvalda marknadsområden, 

internationell satsning på branschlösningar, förstärkning av marknadspositionen genom förvärv 

av bolag samt globalisering av marknadsnärvaron i syfte att betjäna internationella koncerner. 

(IBS.se)  

 

IBS är beroende av det intellektuella kapitalet inom koncernen för att kunna utföra sina 

kvalitativa tjänster. Till skillnad från de fysiska tillgångarna består detta mest av dolda värden 

och tyst kunskap. Företaget beskriver själva det intellektuella kapitalet som företagsnamn, 

varumärken, kundbas, interna processer, samt de anställdas kompetens, motivation, 

problemlösningsförmåga och tekniska kompetens. Till det intellektuella kapitalet hör även de 

processer som har dokumenterats, till exempel för marknadsföring, försäljning och 

produktutveckling. IBS benämner detta strukturkapital. Här ingår alla processer som ökar de 

anställdas och företagets produktivitet, och som ser till att kunskap dupliceras, förmedlas och 

utnyttjas, samt att förmedling av kunskap från företaget till kunden effektiviseras. (IBS.net) 
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Figur 6 IBS intellektuella kapitalstruktur (Årsredovisning 2000). 

 

Kontinuerlig utveckling av strukturkapitalet har skett i syfte att sammanställa och förstå 

presumtiva kunders behov och affärsmål, och därefter kunna möta dessa med specifika lösningar. 

En värdefull tillgång för IBS har varit den internprocess som bidrar till att de kan återskapa och 

återupprepa framgångsrik säljteknik och därmed utveckla en struktur för utvidgad försäljning. 

(IBS.net) 

 

I juli 2006 infördes en ny organisationsstruktur och styrmodell inom IBS.  Omorganisationen 

gjordes i syfte att öka effektiviteten och internationaliseringen, och att skapa möjligheter till 

starkare kunderbjudanden. Erik Heilborn, VD och koncernchef, menar att införandet av en ny 

organisations- och styrmodell skapar en plattform för att på så kort tid som möjligt kunna 

genomföra strategin, och därmed etablera en internationellt ledande ställning inom ett antal 

branscher. (IBS.se)  

 

 All nedanstående information kring IBS: s omstrukturering har, såvida inte annat anges, 

inhämtats vid intervju med John Womack. Intervjun genomfördes på IBS huvudkontor i 

Stockholm. I återgivningen av intervjun kommer vi att beskriva IBS: s verksamhet i olika länder. 

Vi kommer då endast att benämna verksamheten i varje land med landets namn. 

Den organisationsstruktur som tidigare fanns inom IBS karaktäriserades av en divisionsstruktur 

som formats utifrån individuella relationer på ledningsnivå. Förutom de delar av organisationen 

som var centraliserade (till exempel forskning och utveckling, marknadsföring) var de olika 
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länderna horisontellt decentraliserade och grupperade i olika enheter. Varje land hade en egen 

VD som var ”enväldig” och som ansvarade för verksamheten inom sitt land.  Ländernas 

indelning i enheter följde inte någon logisk struktur. Indelningen präglades till stor del av 

personliga kontakter på ledningsnivå. Då landschefer från två olika länder inte kom personligen 

överens, löstes problemet genom att ett av dessa länder tvingades byta till en annan enhet där 

andra länder ingick. Ofta uppstod även så kallade split fights – länderna inom samma enhet 

konkurrerade med varandra om resurser.  

 

Strukturen har genererat decentralisering och lokalt ansvarstagande. Officiell information från 

IBS beskriver organisationsmodellen som en struktur där höga krav ställts på ledningen, men som 

trots detta gett utrymme för individuella initiativ.  

 
Figur 7 IBS Divisionsstruktur före omorganisationen 2006. 

 

Då organisationen var horisontellt decentraliserad fanns inget starkt beroende mellan länder eller 

enheter. Verksamheterna i de olika länderna blev istället konkurrenter som motarbetade varandra.  

 

Då VD: n i varje land fick en bonus baserad på resultatet av verksamheten i respektive land ledde 

detta till en ovilja att samarbeta med andra länder, även inom samma enhet. Som exempel kan 

nämnas att IBS: s enheter i olika länder inte var villiga att hjälpa varandra med behov som 

uppstått hos kunder. Om Sverige hade en kund som behövde stödjande funktioner i Norge, var 

Norge inte samarbetsvilligt då projektet inte genererade vinst för dem. Således saknades även en 

vilja att arbeta för hela koncernens resultat. I de fall då samarbete möjliggjort kommersiell 
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vinning hos verksamheten i flera länder har samarbetet fungerat utan hinder och engagemanget 

hos de inblandade personerna har vid dessa tillfällen varit stort. 

 

Ett annat problem inom IBS har varit informationsspridningen. Trots försök från ledningen 

uppstod det stora problem med att sprida informationen nedåt i organisationen. För att lösa 

problemet lade ledningen vid vissa tillfällen ut informationen direkt på intranätet men detta 

uppskattades inte av landscheferna, som upplevde att de blev förbigångna då informationen inte 

nådde dem före andra medarbetare. 

 

Det huvudsakliga syftet med den omstrukturering som nyligen genomförts var dock inte att 

förbättra informationsspridningen, utan att koncernens tidigare struktur genererade för höga 

kostnader. Vidare ville ledningen gruppera om länderna inom de olika enheterna för att bättre 

koordinera arbetet till de kunder som har en internationell verksamhet. Länderna är organiserade 

efter geografisk placering och i vissa fall efter gemensamma språk. För att underlätta samarbete 

mellan länder inom enheter togs vd-posten inom länderna bort. Den som tidigare varit VD i ett 

land har nu titeln ”Sälj- och konsultchef”. Istället för de gamla VD: arna har ledningen tillsatt 

areachefer, där var och en är högste chef för länderna inom en enhet. För att underlätta för 

informationsspridning och samarbetsvilja finns inte heller beteckningen ”bonus” kvar, utan detta 

benämns ”rörlig lön”. Den rörliga lönen grundas delvis på det finansiella resultatet inom arean 

och delvis på hela koncernens resultat. Även den personal som jobbar ”centralt” får bonus på 

koncernens resultat.  

 

Ledningen har även insett vikten av organisationens kulturella arv, och har utformat ett ramverk 

för de värderingar som ska genomsyra hela organisationen och dess arbete. Ramverket betecknas 

”The IBS way”. För att ytterligare uppmuntra till informationsdelning har en kunskapsdatabas 

upprättats där alla medarbetares meriter ska finnas. I databasen går det att göra sökningar för att 

se vem av medarbetarna i världen som tidigare arbetat med liknande uppgifter och projekt, vilket 

bör leda till att medarbetare kontaktar och hjälper varandra. 

 

John Womack tror att samarbete och beroende mellan länder inom enheter kommer att öka 

genom de förändringar som gjorts. Detta är viktigt främst för att kunna ge bättre service till 
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internationella kunder. Genom förändrade incitament kommer fler att arbeta för att hela 

koncernen ska uppnå önskvärda resultat.  

 
Figur 8 IBS organisationsstruktur efter omstruktureringen. (IBS.se) 

 

Vid samtal med Bengt Bergquist och Annette Wagler framkom att deras uppfattning i flera 

avseenden skiljde sig från ledningens.  De menade att grupperingen av länder i enheter för 

samarbete inte bara är positiv eftersom länderna har olika kulturer (även företagskulturer) och 

arbetssätt som skiljer sig ifrån varandra. Uppfattningen är att Sverige till exempel har kommit 

mycket längre i utvecklingen än sina kollegor i Norden, till exempel Finland som har en striktare 

hierarki där diskussioner och kritik inte är lika vanligt förekommande. Det svenska arbetssättet 

bygger i större utsträckning på nätverk och informella kontakter. Kunskapsdatabasen som 

upprättats har inte heller så stor betydelse för informationsspridning, många har inte ens loggat 

in. Behöver en anställd hjälp av eller råd från någon annan på företaget är det lättare att ringa 

någon denne känner sedan tidigare.  

 

Det har inte gått många månader sedan omorganisationen genomfördes, och hittills har länderna 

inom den nordiska enheten fortsatt att arbeta på sitt respektive sätt. Inga ökade kontakter mellan 

länderna inom enheten har ännu förekommit. Bengt Bergquist och Anette Wagler vet därför inte 

hur omorganisationen påverkar dem utan kommer att fortsätta sitt arbete som vanligt. De hoppas 
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dock på att informationsspridningen kommer att bli bättre eftersom de ofta lagt märke till att 

viktig information inte nått fram till dem.  

 

9. Analys - Fallstudie 
 

Av figur 7 framgår det tydligt att IBS tidigare använt sig av en divisionsstruktur. De olika 

enheterna har varit geografiskt indelade efter nation. Då företaget angett att den förestående 

omorganisationen förutom av kostnadsskäl till viss del skett för att förbättra interna processer, bli 

mer internationellt koordinerade och ge bättre kundservice, får vi anta att kunskapsöverföringen 

på ett eller flera sätt inte fungerat tillfredsställande.  

 

Karaktärsdragen hos kunskap som överförs inom IBS har inte förändrats i och med IBS 

strukturbyte. Då omorganisationen inte har påverkat eller förändrat bolagets kunskap kan den 

heller inte ha påverkat hinder för kunskapsöverföring i kunskapens karaktär. 

 

Det problem som kan uppstå i en divisionsstruktur är framför allt att den horisontella 

koordineringen inte fungerar tillfredsställande. Att anställda identifierar sig med den enhet de 

verkar i snarare än med hela organisationen kan ha en inverkan på såväl källan som mottagaren, 

och då främst på bristen på motivation som kan återfinnas hos dessa. Att övergå till användning 

av en matrisstruktur, som i figur 8, istället för en divisionsstruktur, borde därför kunna minska det 

hinder för kunskapsöverföring som återfinns i källans och mottagarens karaktärsdrag såsom 

bristen på motivation. Vi kan, utifrån vad vi vet om de olika organisationsstrukturernas 

egenskaper, göra ett antagande om att detta kommer att ske även i verkligheten.  

 

Ett problem för IBS har varit brist på samarbete och kunskapsöverföring.  De aktiviteter som har 

utförts av länder inom olika enheter har inte haft ett komplementärt syfte utan situationen har 

kännetecknats av konkurrens, som ofta är fallet i en divisionsstruktur med stark decentralisering. 

Det framgår dock tydligt att det finns en skepsis inom den svenska delen mot övriga länder inom 

den nordiska enheten vad det gäller arbetssätt och hierarkisk uppdelning. Det är inte otänkbart att 

samma skepsis även existerar i de andra länderna, mot svenskarnas arbetssätt och hierarki. Risken 

finns alltså att det - på grund av förväntningar på ökat samarbete - i större utsträckning än tidigare 

förekommer hinder för kunskapsöverföring i källans och mottagarens karaktär, då båda parter 
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saknar motivation att dela kunskap samt saknar förtroende för den andra parten. Således kommer 

den informella strukturen att vara av betydelse även i framtiden. Det har vid flera tidigare 

tillfällen visat sig att samarbetet mellan olika länder (och personal i olika länder) fungerat bra i de 

sammanhang då samarbete möjliggjort ökad ekonomisk vinning för flera parter. Detta tyder inte 

på någon brist på absorptionskapacitet inom företaget.  

 

Vad som skiljer den nya strukturen från den gamla är att beslutshierarkin har förändrats. Som vi 

tidigare nämnt innebär en matrisstruktur mer samarbete och delande av makt.  Genom 

strukturförändringen ville ledningen skapa närmare relationer mellan tidigare separata enheter 

och att samordna leverantörer i de områden där det finns stora likheter mellan marknaderna. 

Strukturen har förändrats på ett sådant sätt att det ska bli lättare för olika länder och enheter att 

samarbeta språkligt och geografiskt, och ledningen har även försökt främja samarbete genom 

mindre aktiviteter som till exempel upprättandet av en gemensam kunskapsdatabas. Detta talar 

för att hinder för kunskapsöverföring i omgivningens karaktärsdrag borde minska. 

 

Det huvudsakliga skälet till bytet från divisionsstruktur till matrisstruktur var kostnadsreducering. 

Detta skapar frågetecken, till viss del för att matrisstrukturen oftast inte är kostnadseffektiv. 

Matrisen genererar ingen standardisering av organisationen och bidrar heller inte till att 

skalfördelar utnyttjas. Strukturen är snarare en högkostnadsstruktur då den bland annat skapar fler 

chefsposter och generellt är mer tidskrävande, fler personer är involverade i beslut, fler möten 

krävs för koordinering av enheter och team. Tid är pengar. 

 

Vi ifrågasätter även att IBS: s nya struktur verkligen är en matrisstruktur. Vi menar att de 

horisontella leden i organisationen har tydligt mindre makt och betydelse, vilket pekar på att 

strukturen är bristfällig som matris. Den struktur IBS använder sig av anser vi vara en mer 

centraliserad form av deras tidigare divisionsstruktur. Detta skulle också förklara hur ledningen 

inom IBS framhäver kostnadseffektivitet som ett mål med omorganisationen. 

 

Att matrisstrukturen inte är renodlad innebär att endast vissa delar av organisationen samarbetar 

så som matrisen föreskriver, vilket genererar en positiv effekt för kunskapsöverföringen. Övriga 

delar av organisationen karaktäriseras dock fortfarande av faktorer som påverkar 

kunskapsöverföring negativt, så som låg målkongruens, substituerande aktiviteter och konkurrens 
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mellan enheter. Detta innebär att IBS inte till fullo kan tillgodogöra sig de fördelar matrisen för 

med sig, eftersom dessa positiva egenskaper motarbetas av andra delar av organisationen.  

 

Hur denna strukturförändring påverkar IBS verkliga kunskapsöverföring är för tidigt att svara på. 

Dock kan vi se tecken på att förbättringar kan komma, framförallt då organisationen 

centraliserats och då matrisen med tiden integreras och implementeras. Samtidigt tror vi att det 

kan bli svårt för förbättringarna att få fäste i IBS. Utöver det faktum att divisionsstrukturen 

fortfarande finns kvar i organisationen framgår det att den informella strukturen och 

företagskulturen är stark. Av detta kan följa att acceptansen för en ny struktur och det arbetssätt 

denna kräver, är liten. 

 

10. Diskussion och Slutsats- Fallstudien 
 

De olika aktiviteter som utförs inom organisationen, oavsett om de är komplementära eller 

substituerande, lägger grunden för den kunskapsöverföring som sker. Aktiviteterna gör att även 

tyst kunskap kan överföras mellan enheter, eller mellan individer. Vad vi upptäckte genom 

fallstudien är att aktiviteterna till stor del verkar styras av andra faktorer än 

organisationsstrukturer, som företagskultur, informell struktur och typen av ledarskap, och att 

detta naturligtvis kan påverka motivationen hos de anställda i en organisation.  

 

Då endast vissa delar av företaget berörs av den nya matrisstrukturen kan vi konstatera att dessa 

delar, i enlighet med den analys som gjorts av teorin, borde karaktäriseras av samarbete, hög 

målkongruens och komplementära aktiviteter. Resultatet av detta är att hinder för 

kunskapsöverföring minskar.  

De delar av organisationen som omfattas av den centraliserade divisionsstrukturen karaktäriseras 

fortfarande av konkurrens, låg målkongruens och substituerande aktiviteter. Dessa karaktäristika 

påverkar hinder för kunskapsöverföring negativt. Vad som dock är gemensamt för alla IBS: s 

enheter och delar är att graden av centralisering är högre efter omorganisationen. Som tidigare 

nämnts kommer detta att ha en positiv påverkan på den inre effektiviteten vad gäller 

kunskapsöverföring. Ser vi till de generiska egenskaperna hos organisationsstrukturerna och 

håller allt annat lika kommer företagets omstrukturering - från en decentraliserad 
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divisionsstruktur till en centraliserad divisionsstruktur (som till viss del är matris) - att minska 

hinder för kunskapsöverföring. 

 

 

 

 

  

 28



 

11. Källhänvisningar 

Tryckta källor 
 
Andersson, U., Mudambi, R., & Persson, M. (2006). ”Unpacking inter-unit knowledge transfer 
in multinational corporations”. Paper presented at Copenhagen Conference on Strategic 
Management, paper can be received from Ulf.Andersson@fek.uu.se 

 
Anthony, R. N &Govindarajan, (2003)”Management Control Systems”, Eleventh edition, 
McGraw-Hill, New York 
 
Grant, R. M. (1996). “Prospering in Dynamically-competitive Environments; Organizational 
Capability as Knowledge Integration“, Organization Science, vol. 4, No. 4, pp. 375-387 
 
Hansen, M., Nohria, N. & Tierney, T. (1999). “What’s your strategy for managing 
knowledge?”, Harvard Business Review, Mar/Apr, vol. 77 no. 2, pp. 106-117 
 
Hill, C.W.L, 2006, ”International business – competing in the global marketplace”, McGraw-
Hill/Irwin, New York 
 
IBS Årsredovisning 1997, IBS, Solna 
 
IBS Årsredovisning 2000, IBS, Solna 
 
IBS Årsredovisning 2003, IBS, Solna 
 
IBS Årsredovisning 2004, IBS, Solna 
 
Kogut, B och Zander, U. (1992). “Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the 
replication of technology“, Organization Science, vol. 3, No. 3 

Nelson, R. & Winter, S. (1982). “An Evolutionary Theory of Economic Change”, Cambridge: 
Belknap Press 

Nohria, N., 1995, “Note on organization structure”, Harvard Business School Publishing, Boston 

Nonaka, I & Takeuchi, H. (1991). ”The Knowledge-Creating Company”. Oxford University 
Press, Inc. 

Polanyi, M. (1966), “The Tacit Dimension“, New York: Anchor Day Books 

Rogers, E. (1983). “The Diffusion of Innovation“, New York: Free Press 

Rugman, A.M &Collinson, S. (2006)”International Business”, fourth edition, FT prentice Hall 

 29



Szulanski, G. (1995). “Unpacking stickiness: An Empirical Investigation of the Barriers to 
Transfer Best Practice Inside the Firm“, Academy of Management Proceedings, p 437-441. 

Szulanski, G. (1996). “Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best 
Practice Within the Firm“, Strategic Management Journal, vol. 17, Special Issue: Knowledge and 
the Firm. 

Timbrell, G. T, Andrews, N. M & Gable, G.G, “Impediments to the Inter-firm Transfer of Best 
Practice in an enterprise systems context“, Boston: Proceedings 7th Americas conference on 
Information Systems pp. 1084-1090 

Winter, S. G. (1995). “Four Rs of profitability: Rents, resources, routines and replication“, In 
Ca A Montgomery (ed.), Resource-based and evolutionary Theories of the Firm: Towards a 
Synthesis. Kluwer, Norwell, MA, pp. 147-178 

Elektroniska källor 
 
http://www.ibs.se, 2006-10-10 

http://www.ibs.net, 2006-10-12 

 

Muntliga källor 
 
Bergquist, Bengt, Project Manager IBS Stockholm, 2006-10-19 samt 2006-11-21 

Hohenthal, Jukka, Universitetslektor och docent vid Uppsala Universitet, 2006-09-28 

Wagler, Anette, Consultant Manager IBS Sverige, 2006-11-21 

Womack, John, Senior Vice President Communications and IR IBS, 2006-11-21 

 

 

 30


	Innehåll
	1. Inledning  
	2. Kunskap 
	 
	2.1 Vad är kunskap? 
	2.2 Hur skapas kunskap? 
	2.3 Hur överförs kunskap? 
	2.4 Vilka hinder för kunskapsöverföring finns? 

	3. Organisationsstrukturer 
	3.1 Funktionsstruktur 
	3.2 Divisionsstruktur 
	3.3 Matrisstruktur 


	4. Modell 
	5. Analys av teorin 
	6. Diskussion och slutsats av teorin 
	7. Tillvägagångssätt - Fallstudie 
	8. Fallstudie 
	9. Analys - Fallstudie 
	10. Diskussion och Slutsats- Fallstudien 
	11. Källhänvisningar 
	Tryckta källor 



