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Sammandrag 

Hur företag hanterar och överför kunskap inom organisationer hävdar flertalet forskare är en 

av de mest vitala aspekterna för företags konkurrenskraft. Något forskningen kring 

kunskapsöverföring i en stor utsträckning förbiser är hur denna överföring påverkas av 

organisationsstrukturen. I den här uppsatsen granskas, genom en fallstudie, hur 

kunskapsöverföring inom organisationer påverkas av en decentraliserad organisationsstruktur. 

I följande studie har det genomförts intervjuer med ansvariga för kunskapsöverföring på 

fallföretaget och ur dessa har det framkommit att överföringen upplevs som bristfällig. Det 

framkommer av studien en situation där decentralisering fungerar som en barriär för 

kunskapsöverföring genom ett ökat resultatansvar och autonomi för lägre enheter. 

Resultatansvaret leder till att överföring av kunskap mellan enheter reduceras då chefer 

prioriterar kortsiktiga resultat för sin enhet framför långsiktig vinning för företaget.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Campbell & Goold (1992) beskriver att decentraliserade organisationer (det vill säga där 

beslutsrätt förflyttats längre ned i organisationen) ständigt stöter på problematik kring hur de 

skall hantera kunskap. Jacobsen & Thorsvik (2008) hävdar att det finns för- och nackdelar 

med alla olika sätt att organisera sig på men menar att omvärldens ökade komplexitet pressar 

många organisationer mot att decentralisera sig så att de effektivt kan anpassa sig efter den 

lokala miljön och uppnå sina mål. Olve & Ekström (1990) lyfter fram många positiva effekter 

som en decentraliserad struktur medför, däribland en ökad motivation för de anställda, bättre 

resultatstyrning och högre kostnadsmedvetenhet. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar även att 

en decentraliserad organisationsstruktur uppmuntrar till kommunikation och 

kunskapsöverföring. Mintzberg (1979) har gått så långt som att kalla denna organisationsform 

en nödvändighet i det moderna samhället. En av de främsta anledningarna till organisationers 

decentralisering är individers begränsningar i att hantera information och kunskap. Genom en 

decentraliserad organisationsstruktur blir det lättare för varje enhet att avgränsa sig till den 

information och kunskap som är relevant för dem. 

 

Många forskare har målat upp ett företags förmåga att effektivt hantera kunskap som den mest 

vitala faktorn för att uppnå långsiktig konkurrenskraft (Toffler 1990; Kogut & Zander, 1992; 

Nonaka 1994; Zack 1999; Tsai, 2002). Även Michailova & Husted (2003) framhäver vikten 

av att organisationer måste kunna identifiera, bibehålla samt sprida sin kunskap så att den 

genomsyrar hela organisationen för att nå sin potential. Spraggon & Bodolica (2011) menar 

att kunskap som skapas och förmedlas inom en organisation tenderar även att vara särskilt 

värdefull för organisationen i fråga då kunskapen är unikt utformad och skapad utifrån 

organisationens förutsättningar och klimat. De lyfter även fram att en av grunderna för att 

kunskapen ska fungera som konkurrensmedel är att den kan förmedlas på ett effektivt sätt 

inom organisationen. 

 

Forskning har dock påvisat att decentralisering även kan orsaka negativa konsekvenser för 

kunskapsöverföring inom organisationer. Prahalad & Hamel (1990) hävdar att de utspridda 

enheter denna organisationsstruktur medför kan resultera i ett kortsiktigt tänk som hämmar 

kunskapsöverföring. Att enheter i en större utsträckning är resultatdrivna kan bidra till sämre 
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kunskapsöverföring då de vill behålla kunskap för sig själv. Varje enhet skapar även kunskap 

som är kontextuellt förankrad till deras miljö vilket Szulanski (1996) lyfter fram som en 

barriär för kunskapsöverföring.  

 

En stor del av den befintliga litteraturen om kunskapshantering fokuserar på vilka faktorer 

som agerar pådrivare eller barriärer vid kunskapsöverföring och varför det faller sig så. 

(Kogut & Zander, 1995; Szulanksi, 1996; O’Dell & Graysson, 1998; Gupta and 

Govindarajan, 2000; Zheng et al, 2009). Däremot hävdar Rabbiosi (2008) att det finns 

meningsskiljaktigheter i dagens forskning kring hur en decentraliserad organisationsstruktur 

påverkar kunskapsöverföring då den påvisat både positiva (Tsai, 2002), negativa 

(Gammelgaard et al, 2004 citerad i Rabbiosi p. 3) eller avsaknande av effekter (Birkinshaw et 

al, 2002). Därför ämnar den här studien att bidra till förståelsen för hur en decentraliserad 

organisationsstruktur kan påverka en organisations kunskapsöverföring. Vi valde att 

genomföra en fallstudie vid ett företag med decentraliserad organisationsstruktur som själva 

upplevt problem i deras kunskapsöverföring. Butikschef A beskriver den upplevda 

problematiken på följande sätt: 

 

“Det känns som att varje enhet uppfinner hjulet om och om igen.” 

(Butikschef A, 2012) 
 

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovan nämnd problembakgrund anser vi att det är intressant att analysera vilka 

konsekvenser en decentraliserad organisationsstruktur medför på kunskapsöverföring inom en 

organisation. Vi ämnar i denna uppsats att besvara följande frågeställning: 

 

Hur påverkar en decentraliserad organisationsstruktur kunskapsöverföringen inom en 

organisation? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur en decentraliserad 

organisationsstruktur påverkar kunskapsöverföring. Studien ämnar analysera vilka effekter 

decentralisering medför och hur de påverkar kunskapsöverföring inom en organisation. Vi 

hoppas att resultatet av vår studie skall kunna bidra till forskningen kring pådrivare och 

barriärer av kunskapsöverföring samt binda dessa till organisationsstruktur. Resultatet av 
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studien är ämnat att informera praktiker om vilka effekter decentralisering kan ha på 

kunskapsöverföring inom en organisation. 

1.4 Disposition 

Uppsatsens följande uppbyggnad består av fem olika avsnitt. Först redogörs för vilken 

teoretisk grund som använts för att kunna analysera det empiriska materialet (2). Det följs upp 

av en ingående presentation av den metodik som tillämpats under studien (3). Efter det 

redogörs det för studiens empiriska resultat (4). Studien avslutas med en analys där vi kopplar 

samman teori med empiri (5) som sedan konkretiseras i form av en slutdiskussion med 

tillhörande slutsatser, förslag på vidare forskning samt en analys av studiens begränsningar 

(6). 
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2. Teori 
 

I kommande avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera vilka effekter en decentraliserad 

organisationsstruktur har enligt teorin samt en jämförelse gentemot centralisering. Sedan 

följer en definition av kunskap och dess olika karaktärer. Efter det beskrivs vad som kan göra 

kunskapsöverföring problematisk. Vi lyfter sedan fram teori kring hur kunskap överförs på ett 

lämpligt sätt för att avsluta avsnittet med en sammanfattning av de samband vi ser mellan 

decentralisering och kunskapsöverföring.  

 

2.1 Effekter av en decentraliserad organisationsstruktur 

Mintzberg (1979) och Olve & Ekström (1990) definierar begreppet decentralisering som att 

beslutsfattande flyttas längre ned i organisationen. Olve & Ekström (1990) hävdar dock att det 

krävs viss en central styrning för att skapa ett tydligt ramverk för vilka beslut som får fattas 

självständigt på de olika nivåerna för att denna struktur ska fungera effektivt i praktiken. De 

menar även att decentraliserade organisationer präglas av att enheter på lägre nivåer har ett 

stort ansvar för den egna enhetens verksamhet och resultat.  

 

Mintzberg (1979) menar att decentraliseringens spridning av beslutsfattande är nödvändigt på 

grund av de begränsningar av hur mycket information varje person klarar av att behandla. Det 

resulterar även i att organisationen blir mer reaktionssnabb då beslut genomförs lokalt av 

enheterna och inte förs vidare uppåt. Mintzberg (1979) och Olve & Ekström (1990) 

argumenterar även för att decentralisering fungerar som ett motivationsverktyg för de 

anställda då det ges en större möjlighet till att påverka sitt arbetssätt. Tsai (2002) hävdar att 

ökad motivation genererar större initiativtagande från enheterna till att utföra 

kunskapsöverföring. Osterloh & Frey (2000) menar vidare att motivation kan fostra 

deltagande och personliga relationer mellan de anställda vilket i förlängningen kan stärka en 

känsla av gemensamhet. Jacobsen & Thorsvik (2008) argumenterar för att en känsla av 

gemensamhet och tillit är vital för att decentralisering ska ha en positiv effekt på 

kommunikationen inom en organisation. Decentralisering har kopplats till ökad 

kommunikation och kunskapsöverföring av flertalet forskare (Hage & Aiken, 1971; Kasper et 

al, 2006; Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Olve & Ekström (1990) menar att en decentraliserad organisationsstruktur medför många 

följder för en organisation. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad de menar är 

eftersträvade effekter: 

 

 Bättre resultatstyrning: Företagets resultat påverkas positivt av att varje enhet 

eftersträvar högre lönsamhet.  

 Plattare organisation: Beslutsvägarna i en centraliserad organisation leder ofta till ett 

extensivt resursanvändande. Decentralisering främjar ett mer effektivt beslutsfattande 

genom kortare beslutsvägar. 

 Ökad kostnadsmedvetenhet: Uppdelningen av organisationer i mindre enheter gör dem 

mer överblickbara för de ansvariga.  

 Ökad anpassningsförmåga till marknaden: Det finns en större möjlighet till att snabbt 

reagera på förändringar av marknaden och på så sätt kunna fatta bättre beslut. 

 Ökad motivation: Mindre enheter gör det lättare för personalen att identifiera sig med 

sin enhet. 

 

2.2 Decentralisering kontra centralisering 

Hollenbeck et al. (2002) hävdar att det inte går att urskilja vilken strukturform av 

centralisering och decentralisering som gör en organisation mest effektiv. De menar att båda 

organisationsstrukturerna medför för- och nackdelar. 

Crawford & LePine (2013) menar att centralisering kan effektivisera en organisation då 

information behandlas och beslut tas på en högre nivå. De menar att om information och 

beslutsfattandet förflyttas uppåt inom organisationen kan det innebära att besluten tas där det 

finns en större överblick och förståelse. En högre kontroll och större överblick medför att en 

organisation minskar både risken för dubbelarbete samt att en enhets agerande underminerar 

en annans. Hollenbeck et al. (2011) hävdar även att centralisering reducerar antalet felbeslut 

då information förs upp och revideras ytterligare en gång vid en högre enhet. Det gör att en 

organisation säkerställer att beslut följer de rutiner som satts upp och att de är väl grundade. 

Crawford & LePine (2013) argumenterar för att om information förs upp till en högre enhet 

kan det innebära att beslut fattas där den större kompetensen finns. Det beror på att de högre 

enheterna förses med en större kvantitet av information vilket gör det enklare för dem att få en 

överblick av vilket beslut som bäst gynnar organisationen som helhet.  
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Decentralisering beskrivs av Olve & Ekström (1990) som en svår balansgång mellan positiva 

och negativa effekter. De poängterar att om enheter på lägre nivåer av organisationen får för 

stort självstyre kan resultatet bli att enheterna i en allt för hög utsträckning fokuserar på sin 

egen verksamhet och snarare agerar som en grupp av kortsynta individuella företag än utifrån 

organisationens bästa. Prahalad & Hamel (1990) menar att ur detta perspektiv kan 

decentralisering hämma kommunikation och kunskapsöverföring då den högre prioriteringen 

av den egna verksamheten kan skapa rivalitet och inbördes konkurrens då de försöker vinna 

fördelar på varandras bekostnad och håller sina egna kompetenser för sig själva. 

 

Bruzelius & Skärvad (1995) poängterar dock att en decentraliserad organisationsstruktur ofta 

behåller vissa centraliserade funktioner. Däribland planering av strategier och verksamhet, 

personalfrågor och finansiering. De hävdar att det är viktigt att den centrala ledningen 

bibehåller initiativförmåga och maktmedel för koncernens framtida existens.  

 

2.3 Olika kategorier av kunskap 

Som tidigare nämnt är kunskap en av de mest centrala aspekterna för ett företags 

konkurrenskraft men trots all forskning inom ämnet är begreppet kunskap svårdefinierat och 

brett. Den här studien utgår från Kogut och Zanders (1992) definition där de placerar kunskap 

inom två kategorier, informationsbaserad och know-howbaserad kunskap. De beskriver 

informationsbaserad kunskap som fakta som direkt tolkas som sanning och exemplifierar 

sådan kunskap som finansiella resultat eller nyckeltal. Know-howbaserad kunskap definieras 

av von Hippel (citerad i Kogut & Zander, 1992 p. 386) på följande sätt: 

 

”know-how is the accumulated practical skill or expertise that allows one to do 

something smoothly and efficiently" – von Hippel, 1988. 
 

Kogut & Zander (1992) lyfter fram betydelsen av “ackumulerad praktisk kunskap” i denna 

definition för att poängtera att know-howbaserad kunskap är något som individer måste lära 

och ta till sig. Exempel på sådan kunskap är utförandet av processer. Know-howbaserad 

kunskap beskrivs även som mer komplex än informationsbaserad kunskap då den innehåller 

mer underförstådda meningar. För att ytterligare klargöra skillnaden mellan de olika 

definitionerna kan informationsbaserad kunskap beskrivas som vad som sker, medan know-

howbaserad kunskap beskriver hur något sker. 
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2.4 Problem vid kunskapsöverföring 

En stor del av forskningen inom kunskapshantering fokuserar på olika aspekter som kan göra 

kunskapsöverföring svårgenomförd (Kogut & Zander 1995; Szulanksi, 1996; O’Dell & 

Graysson, 1998; Argote et al, 2000; Tsai, 2000; Gupta & Govindarajan, 2000; Zheng et al, 

2009). De förklarande faktorerna är många och det råder meningsskiljaktigheter kring vilka 

som är de mest vitala faktorerna. 

 

Argote et al, (2000) hävdar att kunskapens karaktär ligger till grund för hur lättgenomförd 

överföringen av den kommer att bli. Von Hippel (citerad i Kogut & Zander, 1992 p. 386) 

menar vidare att kunskap som är komplex till dess karaktär är svår och kostnadskrävande att 

överföra.  Szulanski (1996) hävdar att olika enheter skapar kunskap utifrån sin miljö vilket 

gör den kontextuell och komplex. Det förtydligas att komplexiteten bildats genom en 

otydlighet i hur kunskapen har skapats och vilka effekter den har, vilket resulterar i att den 

blir svår att ta till sig för mottagaren. 

Den kognitiva förmågan hos både överförare och mottagare av kunskap lyfts även fram som 

en möjlig barriär. Cohen & Levinthal (1990) och Szulanski (1996) argumenterar för att 

mottagaren måste ha en viss grad av kognitiv förmåga för att kunna ta del av, förstå samt 

implementera kunskapen. Foss & Pedersen (2002) menar även att processen måste ses ur 

mottagarens perspektiv och att det krävs en hög pedagogisk förmåga hos överföraren för att 

kunna lära ut kunskapens innebörd. Szulanski (1996) och Kalling (2003) målar båda upp 

motivation hos överförare och mottagare som viktiga faktorer för att kunskap skall kunna 

överföras på ett effektivt sätt. En låg grad av motivation medför att parterna inte anstränger 

sig tillräckligt för att ta till sig eller lära ut kunskap. 

 

Hansen (1999) diskuterar hur bildandet av nätverk mellan enheter inom organisationen 

påverkar kunskapsöverföring. Han menar att närmre relationer mellan enheterna resulterar i 

mer kontinuerlig och interaktiv kommunikation vilket förenklar överföring av framförallt 

komplex kunskap. Tsai (2001) bygger vidare på detta och menar att svaga nätverk mellan 

överförare och mottagare hämmar överföring av kunskap. Szulanski (1996) lyfter även fram 

att relationen mellan mottagare och överförare är central då den avgör hur naturlig och enkel 

kommunikationen blir och om det finns ett ömsesidigt förtroende. Ingram & Baum (1997) 

utvecklar detta resonemang genom att argumentera för att en upplevd närhet mellan enheterna 

gör att kommunikationen intensifieras och att mer interaktiva metoder används, exempelvis 
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möten, telefonsamtal eller informella träffar. Hansen (1999) förtydligar att det är kostsamt att 

upprätta och bibehålla nära nätverk mellan enheter. Detta menar Teece (1977) kan vara ett 

exempel på hur kostnad kan vara en barriär för kunskapsöverföring. Det sker enligt honom en 

avvägning mellan hur mycket resurser det krävs för att överföra kunskapen och de positiva 

effekterna den frambringar. 

2.5 Hur kunskap bör överföras 

Spraggon & Bodolica (2011)  lyfter fram att vilken metod som används för att överföra 

kunskap är en vital aspekt för att överförandet ska lyckas. Daft et al, (1987) hävdar att vilket 

medium, det vill säga med vilket tekniskt hjälpmedel, kunskapen överförs genom har stor 

påverkan på hur den tolkas av mottagaren. Spraggon & Bodolica (2011) poängterar att olika 

metoder är olika lämpliga att använda beroende på kunskapens karaktär. De hävdar att 

kunskap bestående av fakta, det vill säga informationsbaserad kunskap, påverkas i en lägre 

utsträckning av barriärer vilket gör sådan kunskap mer lättöverförlig. Kunskap som är 

komplex, det vill säga know-howbaserad kunskap, anses däremot mer komplicerad att 

överföra då den är svårare att tolka för mottagaren. (Simonin, 1999; McEvilyn & 

Chakravarthy, 2002) 

 

Gupta & Govindarajan (2000) menar att komplex kunskap bör överföras genom metoder som 

bygger på en interaktion mellan överförare och mottagare. De baserar detta resonemang på att 

mottagarens kognitiva förmåga är begränsad och att överföringssättet måste anpassas därefter. 

Överföring av kunskap genom metoder som bygger på en sådan interaktion mellan 

överföraren och mottagaren har enligt Epple et al, (1991) och Ingram & Baum (1997) visat 

sig vara mer effektiva.  

 

Spraggon & Bodolica (2011) beskriver att det finns två huvudsakliga metoder för 

kunskapsöverföring, virtuella- och face-to-facemetoder. De virtuella metoderna bygger på 

teknologiska hjälpmedel och består av två kategorier, statiska- och dynamiska. Statiska 

virtuella metoder exemplifieras som databaser, utvärderingar och mallar. Sådana metoder är 

bäst lämpade för överföring av informationsbaserad kunskap som är lättolkad för mottagare, 

exempelvis finansiella resultat eller nyckeltal. De dynamiska virtuella metoderna 

exemplifieras som telefonsamtal och e-mail. De här metoderna präglas i en högre grad än de 

statiska av ett interaktivt arbete mellan överföraren och mottagaren. 
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Spraggon & Bodolicas (2011) andra kategori av kunskapsöverföringsmetoder är face-to-

facebaserade metoder. Vid användning av de här metoderna överförs kunskap vid möten 

genom interaktion mellan överföraren och mottagaren. Det innebär att face-to-facemetoder är 

lämpliga för att överföra mer komplex kunskap. Face-to-facemetoder kategoriseras av 

Spraggon & Bodolica (2011) inom två kategorier, strukturerade- och icke-strukturerade. 

Strukturerade face-to-facemetoder exemplifieras som organiserade möten, utbildningar och 

utbyte av personal. Kunskapsöverföring genom dessa metoder sker huvudsakligen på direktiv 

från högre nivåer, då individer sällan tar egna initiativ till sådana strukturerade processer. 

Icke-strukturerade face-to-facemetoder är sådana som består av informella möten mellan 

individer, exempelvis genom sociala nätverk eller mentorskap. Dessa möten är spontana i sin 

natur och sker sällan på direktiv från högre nivåer.  

 

2.6 Samband mellan decentralisering och kunskapsöverföring 

Rabbiosi (2008) menar att decentraliseringens påverkan på kunskapsöverföring inom en 

organisation debatterats av en mängd forskare och att det råder meningsskiljaktigheter mellan 

dem. Utifrån den existerande teorin finns det ett flertal kopplingar mellan kunskapsöverföring 

och decentralisering. 

Olve & Ekström (1990) lyfter fram bättre resultatstyrning och ökad kostnadsmedvetenhet som 

två eftersträvade effekter av decentralisering. Teece (1977) hävdar att kostnad kan agera som 

en barriär för kunskapsöverföring då det sker en avvägning mellan kostnaden för att överföra 

kunskapen och den potentiella vinningen. En ökad resultatstyrning och kostnadsmedvetenhet 

för den enskilda enheten bör därför kunna påverka kunskapsöverföring negativt. Det beror på 

att det huvudsakligen prioriteras att skapa positiva resultat för enheterna istället för 

organisationen som helhet.  

Enligt Mintzberg (1979) och Olve & Ekström (1990) fungerar en decentraliserad 

organisationsstruktur som ett motivationsverktyg för de anställda. Motivation kopplas av Tsai 

(2002) till ett högre initiativtagande till kommunikation samt närmre relationer mellan 

enheter. Det bör således leda till en ökad kunskapsöverföring inom organisationer. Hansen 

(1999) poängterar däremot att det är kostsamt att etablera nära relationer. En ökad 

kostnadsmedvetenhet bör därför kunna motarbeta att nära relationer uppstår.  



14 

 

Flertalet forskare har argumenterat för att decentralisering ökar kommunikation, däribland 

Hage & Aiken (1971), Kasper el al. (2006) och Jacobsen & Thorsvik (2008), och i 

förlängningen kunskapsöverföring. Jacobsen & Thorsvik (2008) förtydligar dock vikten i att 

det måste finnas en samhörighet mellan enheterna för att de ska dra mot ett gemensamt mål. 

Prahalad & Hamel (1990) beskriver risken i att decentralisering kan ombilda enheterna till 

kortsynta företag som enbart prioriterar sig själva, vilket kan hämma kunskapsöverföring.  

Olve & Ekström (1990) menar att decentralisering skapar en större närhet och anpassning till 

den lokala marknaden. Det här gör att en mer kontextuell kunskap bildas. Szulanski (1996) 

hävdar att kontextuell kunskap är en nyckel till konkurrenskraft för en organisation men att 

det även kan agera som en barriär vid kunskapsöverföring. Det då den blir svårare att förstå 

och ta till sig för mottagaren. Spraggon & Bodolica (2011) argumenterar för att vissa metoder 

är mer lämpade än andra när man vill överföra olika karaktärer av kunskap. När kunskapen 

blir mer komplex behövs det mer interaktiva metoder för att överföringen skall lyckas. De 

mer interaktiva metoderna är mer kostsamma än de utpräglade för informationsbaserad 

kunskap vilket gör att de metoderna kan bortprioriteras till förmån för mer kostnadssnåla 

alternativ som gynnar enhetens resultat.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Baserat på uppsatsens syfte att analysera hur en decentraliserad organisationsstruktur påverkar 

kunskapsöverföring inom en organisation valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie. 

Inledningsvis insamlades information om fallföretaget för att skapa en överblick av dess 

organisationsstruktur. Det följdes upp av en förintervju med koncernchef för företaget. 

Baserat på den insamlade informationen och förintervjun genomfördes intervjuer med sju 

anställda vid företaget som ansågs lämpliga för att ge oss en inblick i hur kunskap överförs 

vid företaget. Under de här intervjuerna samlades information om hur kunskap överförs inom 

organisationen, varför det sker på sådant sätt och vilka problem de upplever. 

 

3.2 Val av metod 

Vi har valt att genomföra denna studie genom en kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats. 

Enligt Saunders et. al. (2009) är en kvalitativ studie lämplig för att finna förklaringar till 

individers beteende och agerande. Denna studie utgår från en induktiv ansats, vilket definieras 

av Ghauri & Grønhaug (2005) som att dra generella slutsatser utifrån det empiriska resultatet. 

Vidare menar Ghauri & Grønhaug (2005) att vid en induktiv ansats är en kvalitativ studie bäst 

lämpad då det ger möjligheter att finna förklaringar ur observationer.  Enligt Saunders (2009) 

innebär begreppet fallstudie att forskaren använder sig av ett flertal informationskällor för att 

ge en djupare förståelse av det som observeras. Då denna studie bygger på intervjuer, 

organisationsscheman samt verksamhetsrapporter anser vi att undersökningen som utförts 

faller inom ramen för vad som är en fallstudie. Vidare ansåg vi att en fallstudie var lämplig 

för undersökningen då det möjliggör en djupare förståelse för vad som sker vid företaget. 

Denna förståelse är ett måste för att kunna besvara frågor kring vad som sker inom 

organisationen, hur det sker, och varför. Användandet av flertalet informationskällor ansåg vi 

vara nödvändigt då en stor del av studien baseras på hur individer vid fallföretaget upplever 

saker, vilket kan ge innehållet en subjektiv karaktär. Genom att följa upp det som sägs med 

formella dokument, exempelvis i form av verksamhetsplaner från fallföretaget, avsåg vi att 

bekräfta det som sades i den mån det var möjligt med objektiv fakta. 
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3.3 Insamling av primärdata 

Utifrån studiens syfte har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla 

in det primärdata vi bygger våra analyser och slutsatser på. Anledningen till att vi valt 

semistrukturerade intervjuer är att de enligt Saunders (2007) ger de som intervjuar 

möjligheten att få en större inblick i vad intervjuobjektet menar samt följa upp med frågor för 

att tydliggöra eventuella oklarheter eller be dem utveckla sina svar. Sådan metod ansågs vara 

lämplig då syftet inte bara är att samla empiri om vad som sker, utan även varför det sker på 

detta sätt och vilka problem intervjuobjekten upplever.  

 

Vi har genomfört totalt 10 intervjuer med personer med varierande befattningar på företaget. 

En förintervju med koncernchefen vid företaget skedde för att ge en överblick för 

organisationen och dess struktur. Denna intervju följdes upp med intervjuer med sex 

butikschefer samt en regionschef. Intervjuerna med butikscheferna kompletterades sedan med 

ytterligare två telefonintervjuer med butikschefer för att förtydliga och utveckla de 

ursprungliga intervjuerna med fokusering på vilka problem de upplever vid 

kunskapsöverföringen. (Se bilaga 2) 

 

3.4 Val av fallföretag 

Vid valet av fallföretag utgick vi från två huvudsakliga kriterier för att avgöra vilket företag 

som var lämpligt. Företaget skulle ha en decentraliserad organisationsstruktur och det skulle 

vara möjligt att dra väl grundade slutsatser för hur decentraliseringen påverkar 

kunskapsöverföringen. Ur den genomförda förintervjun med koncernchefen framkommer det 

att företaget har en decentraliserad organisationsstruktur i form av att butikschefer för de olika 

varuhusen har en stor grad av självstyre vid beslutsfattande. Självstyret grundar sig i att varje 

varuhus har ett eget resultatansvar och får arbeta relativt fritt för att nå önskade resultat. Att 

beslutsfattandet förflyttats ned i organisationen ligger i linje med vad teorin definierar som 

decentralisering. Denna bild av fallföretaget som en decentraliserad organisation stärktes även 

av formella dokument från företaget i form av organisationsscheman. Det framkom även ur 

förintervjun att det är de olika varuhusen som har ett eget ansvar för kunskapsöverföringen 

inom organisationen och koncernchefen lyfter fram att decentraliseringen är särskilt 

framträdande på denna nivå. Grundtanken är att det inte ska vara någon skillnad i vilken roll 

varuhusen har, om de är mottagare eller överförare, eller i vilken grad de deltar i 

kunskapsöverföringen. Detta menar vi ger en grund att basera våra analyser på då vi kan 
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fokusera undersökningen till en nivå av företaget vilket gör den genomförbar i praktiken. Ur 

förintervjun framgick även att företagets centrala styrning av kunskapsöverföring var relativt 

låg. Det menar vi gör det möjligt att härleda en stor del av hur kunskapsöverföring sker i 

praktiken till den decentraliserade organisationsstrukturen, snarare än central styrning. 

 

3.5 Val av respondenter 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till chefsnivå vid varuhusen då det framkom ur 

förintervjun med koncernchefen att butikscheferna är de som är ansvariga för 

kunskapsöverföringen mellan varuhus. Koncernchefen valdes som intervjuobjekt för 

förintervjun då personen ansågs lämplig för att ge oss en övergripande bild av fallföretaget. 

Regionschefen valdes ut som intervjuobjekt då samtliga butikschefer hänvisade till 

vederbörande som samordnare för kunskapsöverföring inom regionen.  

 

3.6 Genomförande av intervjuer 

De åtta ursprungliga intervjuerna genomfördes under december månad 2012 och varade 

mellan 30 till 50 minuter. De två telefonintervjuerna skedde i inledningen av januari 2013. 

Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning efter intervjuobjektens medgivande och 

transkriberades efteråt för att ge en mer lättöverskådlig bild av den insamlade empirin. 

Bryman & Bell (2007) menar att inspelning av intervjuer garanterar att allt som sägs sparas 

vilket förenklar presentationen av citat från intervjuobjekten. Under genomförandet av 

intervjuerna utgick vi från en frågemall som stöd, och den hade även skickats ut till 

intervjuobjekten minst en vecka innan intervjutillfället med syftet att de skulle ha möjligheten 

att förbereda sig.  

 

Under genomförandet av intervjuerna gjorde vi en avvägning till att utgå från en mindre 

utförlig intervjumall. Den här avvägningen gjordes för att ge intervjuobjekten möjlighet att 

tala fritt om vad de anser är det viktigt. Bryman & Bell (2007) hävdar att det är väldigt vitalt 

att en intervjumall vid en kvalitativintervju ger möjlighet till flexibilitet. De menar att en 

kvalitativ ansats frambringar en chans till att se en företeelse ur intervjuobjektens ögon. 

Intervjumallen ska agera hjälpmedel till att ringa in diskussionen till studiens syfte. Bryman & 

Bell (2007) argumenterar för att i semistrukturerade intervjuer kan det vara fördelaktigt att 

använda sig i en liten utsträckning av en intervjumall, då det ger intervjuobjekten större 
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möjlighet till att förmedla en djupare förståelse för vilka problem de upplever och vad de 

grundar sig i. Vår intervjumall innehöll få riktlinjer och dessa var ämnade till att styra 

diskussionen mot ämnen som fallföretagets organisationsstruktur, hur kunskapsöverföringen 

upplevs samt vilken problematik intervjuobjekten känner av samt vad den beror på. Syftet 

med mallen var således enbart att rama in intervjuerna till de områden som berörde studiens 

problemformulering och ge intervjuobjekten en möjlighet att förbereda sig. Genom att inte 

ställa mer precisa frågor anser vi att vi gav intervjuobjekten större möjlighet till att sväva fritt 

och framföra sin bild av hur kunskapsöverföring sker på fallföretaget och dess samband med 

organisationsstrukturen. En av författarna har sedan tidigare arbetat på fallföretaget och hade 

därmed en insyn i företagets kunskapsöverföring. Därför ansåg vi att det var mer lämpligt att 

ha en låg struktur på intervjuerna och låta det mer tendera mot att bli en diskussion med 

mycket utrymme för följdfrågor och vidareutvecklingar. Att en av författarna har tidigare 

erfarenhet av fallföretaget menar Bryman & Bell (2007) kan vara något positivt när man utför 

intervjuer. Detta då det ger intervjuobjekten möjligheten att tala fritt samt använda sitt 

vardagliga arbetsspråk.  

 

3.7 Presentation av den empiriska undersökningen 

Samtliga intervjuer har genomförts under förutsättningen att intervjuobjekten har blivit lovade 

anonymitet vid presentationen av innehållet. Det gjordes då Walsham (2006) hävdar att det 

finns en risk att intervjuobjekten håller tillbaka någon information på grund av rädsla att 

informationen kan komma att skada individen eller företaget i ett senare skede. Utlämnandet 

av dokument som organisationsschema, aktivitetslistor, nyckeltal etc. från företaget har skett 

under förutsättningen att de ej ska publiceras för vidare spridning och kommer således ej att 

finnas som bilagor till denna studie. Under empiriavsnittet har vi valt att lyfta fram de citat 

som är tydliga exempel på hur intervjuobjekten upplever och målar upp företeelser 

förknippade med fallföretagets kunskapsöverföring och organisationsstruktur. De citat vi 

presenterar är sådana som speglar åsikter som delats av flera butikschefer. 

 

3.8 Analys av empiri 

För att analysera den insamlade empirin har vi valt att utgå från två olika kategorier för att 

placera begreppet kunskap i ett teoretiskt perspektiv: informationsbaserad och know-

howbaserad kunskap. För att kunna göra relevanta och trovärdiga analyser med en stark 
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koppling till teorin inom ämnet kunskapsöverföring har vi i vår analys utgått från dessa två 

kategorier och placerat den kunskap som överförs på fallföretaget inom någon av dessa. 

För att identifiera vad som kan härledas till decentralisering har vi lyft fram vad teorin menar 

är denna organisationsforms effekter och studerat hur de överensstämmer med 

karaktärsdragen hos fallföretaget. Detta menar vi ger en väl grundad analys då det ger oss 

möjligheten att skapa en stark koppling mellan empiri och den etablerade teorin för 

decentralisering och kunskapsöverföring.  

 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Vid insamlandet av empiri till denna studie har vi behövt göra en avvägning gällande i vilken 

utsträckning insamlingsmetoden ska vara standardiserad. Ett standardiserat tillvägagångssätt 

vid insamlandet av det empiriska materialet leder enligt Saunders (2007) till en hög 

reliabilitet. Vi anser däremot att en sådan standardisering hade begränsat insamlandet då det 

var viktigt att vi hade friheten att ställa följdfrågor under intervjuerna. En ökad strukturering 

av intervjuerna hade begränsat förståelsen för de bakomliggande motiven vid 

kunskapsöverföring och därför reducerat validiteten. Då syftet med undersökningen 

huvudsakligen baseras på individers uppfattning av hur kunskapsöverföring fungerar påverkas 

resultaten av deras personliga känslor och upplevelser. För att minska denna effekt på 

resultaten har vi genomfört vad vi anser vara ett relativt stort antal intervjuer (åtta) på nivån. 

Genom det anser vi ha tillräckligt med material för att fokusera på likheterna mellan vad 

intervjuobjekten lyfter fram och bortse från de avvikelser vi kopplar till intervjuobjektens 

egna värderingar. Något som ytterligare kan påverka studiens reliabilitet är att en av 

författarna av studien tidigare arbetat på fallföretaget och har i vissa fall en personlig koppling 

till intervjuobjekten. 
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4. Empirisk undersökning 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska undersökning som 

ligger till grund för analys (avsnitt 5) och slutdiskussion (avsnitt 6). Vi inleder med att 

redogöra kring fallföretaget samt ge en större förståelse för hur de decentraliserade 

enheterna fungerar. Det följs av en genomgång av hur organisationsstrukturen upplevs. 

Därefter beskrivs företagets kunskapsöverföring, uppdelad i informationsbaserad och know-

howbaseradkunskap samt den problematik som uppstått. 

 

4.1 Fallföretaget 

Fallföretaget är ett av nordens största teknikhandelsföretag med en årlig omsättning på ca 21 

miljarder SEK. Företaget är etablerat i Norden, Estland och Ryssland och har runt 4500 

anställda. Fallföretagets marknad täcks via ett etableringsnät bestående av mer än 200 

egenägda butiker och försäljningskontor. Företagets huvudmarknad är Sverige där över 50 % 

av omsättningen genereras och dess produktportfölj består av installationsprodukter, verktyg 

och maskiner. Deras främsta produktsegment är VVS, El, ventilation och verktyg. Kunderna 

återfinns i huvudsak inom bygg- och verkstadssektorn och ingen försäljning sker till 

privatpersoner. Fallföretaget var länge börsnoterat men har sedan 1999 ägts av olika 

riskkapitalbolag. Bolaget är förvärvsdrivet och har under 2000-talet genomfört cirka 50 

bolagsköp. Företaget beskrivs ofta av de anställda som en framgångssaga och deras 

omsättning har nästan tredubblats sen år 2000 och under motsvarande period har 

rörelseresultat (EBITA-marginalen) nästan fördubblats. 

 

4.2 Fallföretagets organisationsstruktur 

Företagets övergripande ledningsfilosofi bygger på decentralisering och ett lokalt 

lönsamhetsansvar. Vi har valt att fokusera vår undersökning på fallföretagets varuhus då vi i 

förintervjun med koncernchefen fick beskrivningen att dessa enheter agerar utifrån 

decentraliserad styrning med eget beslutsansvar. Det har även styrkts av 

organisationsscheman vi har fått ta del av. Koncernchef beskriver organisationsstrukturen på 

fallföretaget på följande vis: 
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”Företagets ledningsfilosofi bygger på decentralisering och lokalt resultatansvar. Varje 

varuhus ska kunna agera fritt och butikscheferna har stora möjligheter till att besluta om och 

påverka sin egen verksamhet.” (Koncernchef, 2012) 

 

Samtliga intervjuobjekt beskrev den rådande organisationsstrukturen som decentraliserad med 

ett tydligt ramverk de måste hålla sig inom. Butikschef A beskrev fallföretagets struktur och 

sin roll på följande sätt: 

 

”Jag styr och gör beslut för min enhet helt och hållet själv [...] min chef har aldrig kommit hit 

och kollat vad jag gör. Jag vill inte heller ha någon som springer runt och kollar vad jag gör. 

Strukturen präglas väldigt mycket av frihet under ansvar. [...] Självklart har jag fått ett 

ramverk jag måste hålla mig inom men hur jag fyller den är upp till mig.” (Butikschef A, 

2012) 

 

Samtliga intervjuobjekt styrker denna bild och framhäver att beslutsmöjligheterna är stora. 

Butikschef E beskriver organisationsstrukturen på följande sätt.  

 

”När man kommer hit (företaget, förf. anm.) får man snabbt klart för sig att det handlar om 

en decentraliserad organisationsstruktur [...] Vi får på denna nivå stor frihet att besluta om 

vårt egna varuhus. Däremot finns det självklart funktioner som behålls centrala och vi får ned 

riktlinjer vi skall följa. Men det som berör mitt varuhus har jag stor beslutskapacitet över.” 

(Butikschef E, 2012) 

 

4.3 Kunskapsöverföring inom fallföretaget 

4.3.1 Informationsbaserad kunskap 

Utifrån de verksamhetsrapporter vi fått ta del av klargjordes det att fallföretaget har ett 

utpräglat internt benchmarkingsystem där det månatligen skickas ut en lista med nyckeltal till 

butikscheferna. Genom dessa nyckeltal får de se hur deras varuhus presterat samt vilka 

resultat andra varuhus åstadkommit. Dessa mätetal är till för att man skall kunna identifiera 

framgångsfaktorer för sitt egna varuhus samt skapa en jämförelsegrund mot andras. Utifrån 

nyckeltalen vill man att en dialog skall uppstå så att ett utbyte av kunskap skall förekomma, 

vilket butikschef B förklarar på följande sätt: 
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”Ja, vi har en lista vi får ut varje månad där vi får en grund till jämförelse. Jag själv tycker 

det är väldigt givande då jag får det svart på vitt hur det går [...] Om det är så att min enhet 

går mycket sämre så kommer jag göra en uppföljning och se vad som ligger till grund för det 

[...] vi jämför både på regions- och landsnivå genom något som heter Ahlsvenskan. Det gör 

att vi jämförs och tävlar lite med varandra.”  (Butikschef B, 2012) 

 

Information genom nyckeltal beskrivs som nödvändig då den porträtterar vad som fungerar 

hos de olika enheterna, däremot framgår det ej hur de uppnått dessa positiva eller negativa 

nyckeltal. En vidare dialog utifrån nyckeltalen verkar vara något som sällan förekommer. 

Butikschef D förklarar: 

 

”Det känns som att man ser att andra varuhus går bra. Det är den kommunikationen vi får 

genom dessa månatliga nyckeltal och den uppföljning som sker. Däremot sker det inget 

medvetet utbyte om hur det har gått bra. ”(Butikschef D, 2012) 

 

Flertalet butikschefer förklarar även att man måste vara kritisk och analytisk när man granskar 

nyckeltalen. De menar att differenserna i nyckeltalen till stor del beror på kontextuella 

skillnader mellan varuhusen. Butikscheferna är överens om att det borde läggas ned mer tid på 

att identifiera framgångsfaktorer och att sprida kunskap kring hur de har uppkommit. 

Butikschef A förklarar: 

 

”Att försöka fånga upp framgångsfaktorer tycker jag görs för dåligt. Många projekt som 

genomförs körs bara till viss del sen släpper man dem. Det är inte tillräcklig mycket struktur 

på de bitarna. Man kan uppfinna hjulet på vissa ställen sedan måste man göra det igen på 

andra. Sen måste man analysera dessa nyckeltal restriktivt. Det finns så mycket kontextuella 

skillnader som kan vara grundade i produktportföljen i den enheten, lokala differenser, 

tillgång till vissa kompetenser med mera.” (Butikschef A, 2012) 

 

4.3.2 Know-howbaserad kunskap 

I förintervjun som gjordes fick vi reda på ett flertal exempel på komplexa processer som 

försökts implementeras i de olika varuhusen, däribland införande av handscanners och ökad 

kundorientering. 
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”Ja, top of mind, måste jag säga att en av de processer vi håller på att implementera är en 

ökad kundorientering. Detta är väldigt komplexa frågor som butikscheferna brottas och 

försöker hjälpa varandra med. Det är helt klart något vi ständigt försöker utveckla oss inom. 

[...] En process som redan inletts på flertalet ställen och ska inledas på andra är 

introduceringen av handscanners.” (Koncernchef, 2012) 

När dessa ämnen togs upp under intervjuerna gavs intrycket av att överförandet av denna 

komplexa kunskap är begränsad och svår att genomföra på grund av att det inte läggs ned 

tillräckligt med resurser. Butikschef B förklarar hur han försökt överföra kunskap relaterad till 

kundorientering: 

 

”Det finns så mycket kunskap som är komplex och därav väldigt svår att överföra. Jag själv 

la märke till att under en kampanj sålde vi betydligt bättre än ett annat varuhus, då 

förflyttade jag dit en tjej ur min personal för att lära ut hur man ställer upp ett kampanjtorg. 

Men detta kan inte göras jämt då resurserna för det inte finns.” (Butikschef B, 2012) 

 

Butikschef C bygger vidare på hur kunskap kring kundorientering sprids mellan varuhusen 

genom att framhäva att det har uppstått en dialog mellan vissa butikschefer. 

 

”Jag själv har mailat eller pratat i telefon med några andra butikschefer om just hur man 

motiverar personalen till ett större kundfokus. Vi har även diskuterat hur man bör ställa upp 

kampanjtorg eller vad som bör finnas vid kassan. [...]Nej vi träffas sällan direkt och 

diskuterar detta.” (Butikschef C, 2012) 

 

Butikschef F:s varuhus har agerat pilotbutik för införandet av handscanners och snart ska 

butikschef A:s varuhus försöka implementera detsamma. Butikschef F beskrev dialogen som 

uppstått mellan de båda på följande vis: 

 

”Jag började med att skicka över de resultat jag uppnått här för att motivera. Sedan har jag 

försökt att beskriva de problem vi stötte på samt de lösningar vi genomförde. Det är en bit 

kvar som jag förstår det tills införandet sätts i verket så vi kommer väl förhoppningsvis träffas 

då för att diskutera det hela mer genomgående” (Butikschef F, 2012) 
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Butikschef A besvarade frågan kring införandet av handscanners på följande vis:  

 

”Jag har fått klartecken om att det ska genomföras men inte när. Jag har fått en del e-mail 

kring ditten och datten, men inget direkt jag har jätteanvändning av. De har inte ens utformat 

ett marknadsföringspaket för handdatorerna. [...] Vi får vänta och se när det ska genomföras, 

men antagligen blir det till stor del att uppfinna hjulet själv.” (Butikschef A, 2012) 

 

Ur dokument från fallföretaget visade det sig att de använder sig även av något de kallar 

aktivitetslistan där butikscheferna rapporterar vilka aktiviteter de har genomfört, hur de 

genomförts samt vilka resultat det skapat. Aktivitetslistan ska vara ett transparent fönster som 

ger butikschefer möjlighet till en inblick i vad som sker i andra varuhus samt hur dessa 

processer genomförts. Flertalet butikschefer poängterar att aktivitetslistans syfte är att 

överföra kunskap snarare än ren information. 

 

”Aktivitetslistan används så här. Inför planerandet av någon ny (process, förf. anm.) 

uppmanas de att tjuvkika på varandra, att ta hjälp av varandra, att verkligen titta igenom vad 

de har gjort. Sedan ska fönstret öppnas upp för uppföljning. Uppföljningen av våra 

verksamhetsplaner exempelvis sker sex gånger per år. Där fyller man i hur det har gått och 

har det inte fungerat är det bara att skapa en ny aktivitet och återigen kolla vad ett annat 

varuhus gjort som lyckats med införandet av processen.” (Regionschef, 2012) 

 

Butikschef D lyfter dock fram kritik mot aktivitetslistan och kunskapsöverföringen generellt 

då han hävdar att kunskapens karaktär inte avgör vilken sorts metod som används.  

 

”Aktivitetslistan är ett försök till att förklara hur komplicerade processer har genomförts i 

text. Det är väldigt svårt att tolka och kunna använda denna information själv. För mig ligger 

problemet i att vi är så statiska, [...] i ärlighetens namn så tycker jag nästan att vi enbart 

använder oss av tekniska metoder för överförandet. Vi skulle definitivt gynnas av att 

interagera mer med varandra, särskilt gällande svårförstådd kunskap men även för kunskap 

generellt.” (Butikschef D, 2012) 
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4.4 Hinder för kunskapsöverföring 

Under intervjuerna framgick det att butikschefer upplever svårigheter gällande hur kunskap 

överförs. Butikschef D berättar att de tillvägagångssätt de använder gör att man inte förstår 

kunskapen till fullo. Otydligheten gör att butikschefer måste ta kontakt med de som förstår 

kunskapen och föra en dialog men att detta inte är något som sker naturligt inom 

organisationen. Han menar även att den största delen av kommunikationen mellan enheterna 

genomförs via e-mail och nyckeltal. 

 

”Jag upplever att de tillvägagångssätt vi har är för statiska. Detta då det oftast handlar om 

små rapporter i form av dessa nyckeltal eller dumma e-mail med instruktioner om något [...] 

med dumma e-mail menar jag att de är svårtolkade. Jag som ändå är relativt ny här har 

ibland svårigheter att förstå vad som exakt ska utföras. Då måste man slå en pling till någon 

av de andra butikscheferna. Men generellt är det just i denna biten jag saknar något [...] man 

åker inte runt tillräckligt mycket till varandra och ser hur de har gjort och för en dialog. Alla 

jobbar lite efter sitt egna huvud och det straffar samarbetet.” (Butikschef D, 2012) 

 

Butikschef E förklarar att kunskapsöverföring genom möten bortprioriteras till förmån för vad 

som är mindre resurskrävande. Han medger dock att personliga och interaktiva möten 

genomförs varannan månad och att det är en möjlig plattform för dialog och överförande av 

kunskap. 

 

”Visst skulle kunskapsförflyttande gynnas om vi träffades mera  [...] det går inte att åka runt 

mellan de olika enheterna. Det skulle ta alldeles för mycket tid för mig eller någon av mina 

anställda att röra på sig över dessa distanser fram och tillbaka [...] Vi butikschefer har även 

möten i snitt varannan månad. Då ventileras problem men i ärlighetens namn har dessa inte 

varit allt för givande ur kunskapssynsätt utan det är mer att vi ska rätta oss i ledet och införa 

något nytt. Vi har dock önskat mer möten samt tid till att bara sitta och diskutera saker vi 

upplever problematiska med varandra.” (Butikschef E, 2012) 

 

Butikschef C förklarar att hans uppgift är att få sin enhet att gå med så bra resultat som 

möjligt. Det resulterar i en lägre prioritering av kunskapsöverföringen då alla enheter 

fokuserar mer på sitt resultat. Han efterfrågar en tydligare struktur för kunskapsöverföring 

vilket han tror skulle främja kommunikation och samarbete inom organisationen och resultera 

i att enheterna jobbar mot ett gemensamt mål. 
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”Jag påstår att kunskap till mångt och mycket prioriteras bort. Vi har resultatansvar för vår 

enhet och det är där fokus ligger. Jag tycker det är förvånansvärt att ett så gammalt företag 

som vårt kan ha så markanta problem i detta essentiella område. En tydligare struktur för hur 

det är tänkt att fungera skulle krävas för kommunikation handlar om samarbete. Det handlar 

inte om att göra så bra resultat som möjligt själv utan att skapa en miljö där kunskap faktiskt 

kan spridas och utvecklas så att vi företaget som helhet når bättre resultat.” (Butikschef C, 

2012) 

 

Butikschef F utvecklar och bygger på tidigare resonemang då han poängterar att det 

huvudsakliga för butikscheferna är att skapa bra resultat och att det kan vara hämmande för 

kunskapsöverföring. 

 

”Allt i företagsvärlden handlar om att generera så mycket pengar som möjligt. 

Decentralisering ger väldigt mycket gott i denna ekvation. Vi får alla större motivation till att 

få vårt varuhus att gå så bra som möjligt. Dock skulle jag vilja påstå att kunskap blir lidande 

i denna ekvation. Direktiv uppifrån skulle behöva komma så att det fokuseras mer på detta 

område. För det kanske är en förlust idag men för att företaget ska fortsätta vara ledande och 

utvecklas behövs kunskapsöverföring.” (Butikschef F, 2012) 

 

Butikschef C vittnar om att relationerna butikscheferna emellan inte är svaga. Däremot 

medger han att det finns inbördes konkurrens och att han ibland känner att de andra 

butikscheferna är restriktiva gällande informations- och kunskapsutbyten. 

  

”Jag gillar verkligen självständigheten inom detta bolag. Det är det som gör att det passar 

mig som handen i handsken. Men det ska väl tilläggas att man jagar exempelvis lite kund av 

varandra och jag tycker att vissa av mina kollegor är lite restriktiva när det gäller att byta 

information. Kanske är det vår organisationsstruktur som påverkar det där en del. Men hela 

sanningen är att det måste skapas rutiner för det här.” (Butikschef C, 2012) 

 

Butikschef D menar att relationen mellan butikscheferna är en påverkande faktor av hur 

mycket kunskap som överförs mellan varuhusen. Han hävdar även att en närmre relation 

mellan butikscheferna genererar mer interaktiv kommunikation.  

 



27 

 

“Visst när man lärt känna några andra butikschefer närmre ökar utbytet lite och man kan 

agera bollplank, men det är fortfarande ett magert utbyte [...] De butikschefer jag är närmre 

har jag lättare att bara ringa upp eller träffa och diskutera igenom saker och ting med.” 

 (Butikschef D, 2012) 

 

Butikschef B förklarar att han flertalet gånger tagit initiativ för att träffa de andra 

butikscheferna för att kunna dela med sig och ta del av kunskap. Initiativen blir dock generellt 

avböjda. Han menar att motivationen inte finns och att kunskapsöverföring borde prioriteras 

högre.  

 

”Jag har ett flertal gånger försökt att sträcka ut en hand och säga åt någon av 

butikscheferna, kom hit på en lunch så sätter vi oss och diskuterar problemet och så kan jag 

visa hur jag gjort. Dock tackar de flesta nej, motivationen finns bara inte. Allt handlar om att 

väga utgången mot kostnaden och jag anser att denna vägning allt som oftast tippar åt fel 

håll. Direktiv borde komma uppifrån om att vi borde försöka bli en mer ”modern 

organisation” och försöka implementera fler naturliga kommunikationssätt.” (Butikschef B, 

2012) 

 

Butikschef A utvecklar detta genom att förtydliga att en större gemensamhet skulle förbättra 

kommunikationen och kunskapsöverförandet inom organisationen. 

 

”Att uppfinna hjulet om och om igen är exakt att sätta fingret på vart problemet ligger. Jag 

tror problemet grundas i att vi jobbar väldigt självständigt. Vi skulle behöva jobba mer 

gemensamt. Detta så att mallar och rutiner kan skapas. Detta skulle ge oss struktur på hur vi 

vill att det ska ske vilket jag tror skulle kunna skapa bättre kunskapsöverföringsmöjligheter 

och kommunikation i helhet.” (Butikschef A, 2012) 

 

Regionschefen förtydligar att man måste ta hänsyn till de kontextuella skillnaderna som råder 

mellan varuhusen och menar att viss sorts kunskap inte går att implementera eller lära ut 

överallt och att de centrala resurserna inte alltid finns för att utföra kunskapsöverföring på det 

mest effektiva sättet. 

 

”När det gäller kommunikationen mellan butikschefer så är jag väldigt mycket spindeln i 

nätet. En av mina stora arbetsuppgifter är att få det att fungera så friktionsfritt som möjligt. 
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Jag har börjat ställa krav på att de måste träffas, de måste frigöra tid till att snacka med 

varandra och försöka utbyta kunskap. Jag vill verkligen inte att de ska utföra samma process 

på 100 olika sätt [...] den generella processen vid utbyte är att man bör skicka dit personen 

(butikschef, förf. anm.). Detta så de får ha en dialog och försöka lära ut. Men vi måste 

acceptera att ibland finns inte de centrala resurserna för detta. Ni måste även ha i åtanke att 

alla processer går inte att implementera överallt då det finns så stora kontextuella skillnader 

mellan de olika varuhusen. Ibland måste vi lokalt sätt uppfinna hjulet om och om igen.” 

(Regionschef, 2012) 
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5. Analys 

I det här avsnittet kommer vi att presentera våra analyser med utgångspunkt ur tidigare 

nämnd teori och empiri.  

 

Butikschef D beskriver att fallföretaget främst använder sig av statiska virtuella metoder i 

form av rapportering genom nyckeltal samt dynamiska virtuella metoder genom e-mail, 

telefonsamtal och aktivitetslistan. Butikschef B och E förklarar att utöver dessa metoder 

använder företaget strukurerade face-to-facemetoder i en begränsad utsträckning i form av 

månatliga möten samt personalförflyttningar. Under intervjuerna framgick det att 

användningen av icke-strukturerade face-to-facemetoder var näst intill obefintlig vilket 

butikschef E menar beror på att resurserna för att spontant åka och träffa en annan butikschef 

inte existerar. De val av metoder som används vid kunskapsöverföring menar vi är i en hög 

utsträckning oberoende av kunskapens karaktär då metoderna knappt förändras utifrån om det 

är informationsbaserad eller know-howbaserad kunskap. Det här baserar vi dels på det 

resonemang butikschef C för om att när man försöker sprida komplex kunskap om hur man 

kan öka kundorientering görs det fortfarande genom de virtuella metoderna. Butikschef A och 

F berättar även att den största delen av korrespondensen kring införandet av handscanners 

sker genom dessa mindre interaktiva metoder. Dessa val av metoder för kunskapsöverföring 

menar vi man kan härleda till fallföretagets organisationsstruktur.  

 

Olve & Ekström (1990) argumenterar för att decentralisering medför en högre grad av 

resultatstyrning och en ökad kostnadsmedvetenhet. Intervjuobjekten är samstämmiga om att 

det som i första hand prioriteras är den enskilda enhetens resultat, och butikschef C menar 

vidare att det leder till att kunskapsöverföring bortprioriteras. Enheternas prioriteringav att 

generera bra resultat hämmar kunskapsöverföring som helhet då motivationen inte finns för 

att lägga ned de resurser som krävs för att överföra kunskap. Butikschef B menar att det sker 

en avvägning mellan kostnaden för överföring av kunskapen och vad de anser sig få ut av den, 

och att kostnaden oftast anses för hög. Prioriteringen av enheternas egna resultat gör även att 

företaget väljer metoder för kunskapsöverföring utifrån vad som är minst resurskrävande 

istället för vad som är lämpligast för en lyckad överföring. Intervjuobjekten hävdar att 

kunskapsöverföring främst sker genom virtuella metoder. E-mail, telefonsamtal och 

aktivitetslistan är exempel på virtuella metoder som används för att dels föra över 

informationsbaserad, men även know-howbaserad kunskap inom företaget. Butikschef D 



30 

 

understryker att kunskapen som är ämnad att överföras ofta är svår att tolka, ta del av, samt 

implementera. Butikschef A hävdar att man oftast måste uppfinna lösningarna själv och att 

det beror på att man inte har allt för stor användning av den kunskap som skickas över. Dessa 

är effekter som vi hävdar beror på att enheterna använder sig av de mer kostnadsnåla 

metoderna, för att uppnå höge lönsamhet, före de mer resurskrävande som vore lämpligare vid 

överförandet av komplex kunskap. 

 

Teorin lyfter fram att decentralisering ger enheterna möjlighet till att anpassa sig till sin lokala 

miljö och att det skapar kunskap som är kontextuell och svåröverförd. Vid fallföretaget stärks 

denna bild av regionschefen som hävdar att kontextuella skillnader mellan varuhusen kan 

göra det omöjligt att överföra en viss kunskap. Butikschef A fördjupar diskussionen kring 

kontextuella skillnader då han hävdar att man måste analysera nyckeltalen restriktivt och att 

de inte kan dra för stora slutsatser utifrån dem då deras ursprung är olika. Nyckeltal beskrivs 

av Kogut & Zander (1992) som en informationsbaserad kunskap som skall vara lättöverförlig. 

Däremot när nyckeltalen är kontextuellt förankrade ökar komplexiteten i dem och det skulle 

således behövas en interaktiv metod för att mottagaren skall kunna tolka kunskapens fulla 

innebörd. Då fallföretaget knappt använder sig av de mer resurskrävande face-to-

facemetoderna medför det att den ökade kontextuella karaktären hos kunskapen bidrar till att 

överföringen blir lidande. 

 

Decentralisering har kopplats samman till att öka de anställdas motivation till arbetet. Den 

ökade motivationen leder enligt Tsai (2002) till ett ökat initiativtagande för 

kunskapsöverföring och kommunikation. Intervjuobjekten menar att graden av 

initiativtagande för kunskapsöverföring är låg vilket butikschef B menar beror på den 

avvägning som görs mellan kostnaden för att överföra kunskap och vad man får ut av att göra 

det. 

 

Resultatansvar har även lyfts fram som en aspekt som kan påverka enheterna till att agera som 

korsiktiga, individuella företag. Intervjuobjekten medger att de finns inbördes konkurrens och 

butikschef E menar att det råder en återhållsamhet kring vilken kunskap man vill dela med sig 

av. Det går i linje med det Prahalad & Hamel (1990) säger då decentraliseringen kan resultera 

i att enheterna tävlar mot varandra och håller sin kunskap för sig själv. 

 

Starka nätverk lyfts inom kunskapshanteringsteorin som en nödvändighet för att kunskap skall 
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kunna spridas effektivt inom en organisation. Intervjuobjekten framhåller att de inte känner 

särskilt stor gemenskap med varandra. Butikschef A och D säger att de inte har någon närmre 

relation med de andra butikscheferna och att det påverkar hur naturligt det är att använda sig 

av mer interaktiva kunskapsöverföringsmetoder. Vi hävdar att enheternas allt för stora 

fokusering på sin egen verksamhet hindrar etablerandet av nära relationer då man inte är 

motiverad till att lägga de resurser som krävs. Jacobsen & Thorsen (2008) argumenterar för 

att sådan avsaknad av gemensamhet mellan enheterna kan hämma kunskapsöverföring.   
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6 Slutdiskussion 

 

I detta avsnitt presenterar vi först en diskussion där vi lyfter fram de mest essentiella 

tankegångarna från analysen. Efter det följer vår slutsats där vi konkret besvarar uppsatsens 

problemformulering. Slutligen diskuteras uppsatsens begränsningar och förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Diskussion 

Vi har observerat att en decentraliserad organisationsstruktur kan agera som en barriär för 

kunskapsöverföring. Den aspekt som decentralisering medför vi anser har haft störst inverkan 

på kunskapsöverföring är den ökade resultatstyrningen. Att varje enhet får resultatansvar kan 

skapa bieffekten att kunskapsöverföring bortprioriteras. I fallföretaget underströks det att 

enheternas resultat prioriteras högt vilket hämmar kunskapsöverföring då det inte finns någon 

större motivation till initiativtagande för kunskapsöverföring hos butikscheferna. 

Intervjuobjekten säger att de trivs och blir engagerade av det ökade beslutsfattandet och 

resultatansvaret. Däremot menar de att man ständigt gör avvägningar mellan kostnaden och 

vinningen av att överföra kunskap och att ofta blir kunskapsperspektivet lidande. 

Resultatstyrningen påverkar även vilka metoder som används vid överföring. Även om det är 

komplex kunskap som kräver ett personligt och interaktivt överföringssätt används inte dessa 

metoder då de är resurskrävande och inte ger överförarens enhet ett bättre resultat. Vi 

argumenterar även för att decentralisering har en direkt effekt på vilken karaktär av kunskap 

som skapas. Nyckeltalen som skall vara informationsbaserade blir kontextuella genom 

enheternas självständighet vilket resulterar i att de metoder som används inom fallföretaget 

inte längre är de mest lämpliga.  

 

Decentraliseringens ökade resultatstyrning har även medfört inbördes konkurrens mellan 

enheterna i fallföretaget. Detta menar vi skapar hinder för kunskapsöverföring då enheterna 

blir mer återhållsamma kring vilken kunskap man vill dela med sig av. Vi hävdar även att det 

kan finnas ett samband mellan decentralisering och svårigheter till att skapa en känsla 

gemenskap. Enheternas resultatansvar innebär att de inte är beredda att lägga de resurser som 

krävs för att upprätta sådana nära relationer. 
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6.2 Slutsats 

Vi argumenterar för att decentralisering som organisationsform kan vara en barriär för 

kunskapsöverföring. Resultatet av vår studie går emot tidigare forskning (Hage & Aiken 

1971; Tsai, 2002; Kasper et al, 2006; Jacobsen & Thorsen, 2008) som kommit fram till att 

decentralisering främst ökar kommunikation och kunskapsöverföring. Detta grundar vi på att 

resultatansvar är det som fokuseras på i första hand vilket resulterar i att kunskapsöverföring 

bortprioriteras. De effekter av decentralisering vi anser påverkar kunskapsöverföring är 

resultatansvar, motivation, kontextuellt förankrad kunskap, inbördes konkurrens och nätverk 

mellan enheter.  

 

6.3 Studiens begränsningar 

Decentralisering beskrivs av Mintzberg (1979) som ett av de mest komplexa ämnena inom 

organisationsteorin. De effekter som uppkommer ur decentralisering är även komplexa och 

specifika för varje organisation. Med detta i beaktning är det svårt att dra generella slutsatser 

utifrån en studie som endast utgår från ett företag och dess unika struktur. Vidare är studien 

begränsad av att vi enbart undersökt en av de regioner som fallföretaget bedriver verksamhet 

i. Tidsramen för denna uppsats har dock gjort oss tvungna att göra denna avgränsning. 

 

6.4 Vidare forskning 

Studiens resultat visar på att decentralisering kan liknas vid en barriär för kunskapsöverföring. 

En stor del av existerande teori kring kunskapshantering fokuserar på att förklara olika 

effekter som agerar barriärer. Haas & Hansen (2005) hävdar att teorin som studerar 

kunskapsbarriärer drar slutsatsen att om företag lyckas reducera barriärerna så kommer de 

generera bättre resultat. Detta menar Haas & Hansen (2005) inte nödvändigtvis är sant då det 

ofta förbises att jämföra kostnaderna för att reducera barriärerna i förhållande till vad det 

uppnår med det. Vi menar att det vore intressant att studera huruvida de negativa resultat 

decentralisering kan ha på kunskapsöverföring vägs upp av de positiva effekter som 

uppkommer inom andra områden. En sådan studie anser vi skulle ge ytterligare djup och 

förståelse kring organisationer och dess kunskapshantering.  
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7.2 Intervjuer 

 

Koncernchef, personintervju 2012-12- 05 

Butikschef A, personintervju 2012-12-17 

Butikschef B, personintervju 2012-12-17 

Butikschef C, personintervju 2012-12-18 

Butikschef D, personintervju 2012-12-18 

Butikschef E, personintevju 2012-12-19 

Butikschef F, personintervju 2012-12-19 

Regionschef, personintervju 2012-12-20 

Butikschef A, telefonintervju 2013-01-14 

Butikschef C, telefonintervju 2013-01-14 

 

  



39 

 

8. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Nedan följer den intervjumall vi följde när förintervjun med koncernchef för fallföretaget 

genomfördes. Då vi utfört semistrukturerade intervjuer har vi även haft möjligheten att be om 

vidareutveckling samt ställa följdfrågor. Denna mall har främst agerat som en utgångspunkt 

och har inte följts strikt. 

 

Intervjumall för koncernchef: 

-Får vi spela in? 
-Kan du berätta lite allmänt om företaget? 
-Kan du berätta om den organisationsstruktur som råder inom företaget? 
-Sker det någon medveten kunskapsöverföring mellan enheterna? 
-Kan du exemplifiera några kunskapsprocesser som ni aktivt försöker föra över? 
-Vilken sorts metoder använder ni er generellt av när ni överför kunskap? 
-Vilka personer är ansvariga för de decentraliserade enheterna? 
 
Nedan följer den intervjumall vi följde när vi intervjuade de olika butikscheferna och 

regionschefen för fallföretaget. Då vi utfört semistrukturerade intervjuer har vi även haft 

möjligheten att be om vidareutveckling samt ställa följdfrågor. Denna mall har främst agerat 

som en utgångspunkt och har inte följts strikt. 
 
Intervjumall för butikschefer samt regionschef: 
-Får vi spela in? 
-Kan du berätta hur du upplever organisationsstrukturen inom företaget? 
-Kan du förklara hur kunskap överförs inom organisationen? 
-Vilka metoder används? 
-Jämförs ni er mycket mellan varuhusen? 
-Ni har försökt föra över flertalet processer mellan era enheter (Exempel från förintervju), hur 

har det fungerat? 
-Tror du att företagets struktur påverkar kunskapsflödet mellan enheterna? 
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Bilaga 2 

 

Syftet med de kompletterande telefonintervjuerna var att få en bättre inblick i vilka barriärer 

som uppkom vid kunskapsöverföring hos fallföretaget och hur dessa är kopplade till 

decentralisering. Även intervjuerna hade en semistrukturerad utformning och mallen följdes 

inte strikt utan fungerade endast som riktlinje. Större delen av intervjun bestod av följdfrågor 

och att varuhuscheferna talade fritt. 
 
Intervjumall för kompletterande telefonintervjuer till butikschef A och C. 
 

 
- - Får vi spela in? 
- - Kan du berätta hur du upplever att kunskap överförs mellan varuhusen på företaget? 
- - Vilka problem upplever du uppkommer om du försöker applicera kunskap från andra 

varuhus vid ditt? 
- - Anser du att det finns en kultur som uppmuntar kunskapsöverföring inom organisationen? -

Kan du beskriva denna kultur? 
- - Påverkar din enhets resultatansvar hur du överför kunskap till andra enheter? Påverkar det 

hur du försöker lära dig av andra enheter? 
 


