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Sammandrag 
Globaliseringen har blivit något företag måste ha i åtanke när de opererar på den 

internationella marknaden. Detta innebär att Transnationella företag i dag är vanligt och dessa 

arbetar i virtuella team vilka stöter på andra problem än team som arbetar på samma fysiska 

plats. Denna studie undersökte vilka hinder i överföringsprocessen virtuella team ställs inför 

och om dessa hinder skiljer sig från de hinder som team som arbetar på samma fysiska plats 

ställs inför. Detta utfördes genom en fallstudie av två företag, ett i Sverige och ett i USA, som 

nyligen hade slagits samman till följd av ett uppköp. Företagen agerade som ett 

Transnationellt företag som arbetade i virtuella team på den globala marknaden. Resultatet av 

undersökningen visade att de huvudsakliga hindren i kunskapsöverföringsprocessen skilde sig 

något åt i virtuella team jämfört med team som arbetar på samma fysiska plats. Studien fann 

att de främsta hindren i kunskapsöverföringsprocessen i virtuella team är kausal tvetydighet, 

sändarens brist på motivation och komplicerade relationer mellan källan och mottagaren.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Forskare världen över är ense om att en effektiv kunskapsöverföring är väsentligt för dagens 

företag (Szulanski, 1996; Bhatt 2002; Ordóñes de Pablos, 2006). För att företag ska vara 

konkurrenskraftiga på en allt mer komplex och dynamisk marknad måste de bejaka den 

kunskapsbank som finns inom företaget (Bhatt, 2002). Globaliseringen som sker av världen 

har lett till att företag har lättare att agera på andra marknader än den nationella vilket gör att 

geografiska avstånd inte längre är ett lika stort hinder. Globalisering är dock inte enbart 

någonting positivt då företag måste vara flexibla och hela tiden anpassa sig till marknaden 

vilket innebär mycket arbete och risker. Det har således blivit ett måste för företagen, oavsett 

bransch, att ta globaliseringen i beaktande om de ska lyckas etablera sig och stå starka på 

marknaden gentemot konkurrenter och nya aktörer. (Leung et al., 2005) Transnationella 

företag är därför i dag vanligt och beskrivs som en organisation som är aktiv i olika delar av 

världen, genom till exempel egna dotterbolag eller andra typer av utlandsinvesteringar 

(Ordóñes de Pablos, 2006).  Att företagen inom koncernen ligger i olika delar av världen gör 

att dessa enheter måste kommunicera med varandra virtuellt utan fysisk interaktion (Ordóñes 

de Pablos, 2006; Bhatt 2002). Dessa företag tenderar att behöva arbeta aktivt med sin 

överföring av kunskap mellan dess olika enheter världen över (Ordóñes de Pablos, 2006).  

 

1.2.  Problemformulering 

Forskning om kunskapsöverföring är ett utbrett och väl utforskat område, exempelvis har 

tidigare forskning visat att kunskapsöverföring inte alltid sker effektivt och på ett önskvärt 

sätt mellan enheter i ett företag. Enligt en studie av Szulanski (1996) visade det sig att de 

största hindren till att intern kunskapsöverföring, stickiness, inom ett företag inte sker är brist 

i mottagarens upptagningskapacitet, kausal tvetydighet och en komplicerad relation mellan 

källan och mottagaren av kunskapen. I dagens globala samhälle har även en del forskning 

kring transnationella företag som arbetar i virtuella team utförts och dessa har bland annat 

visat att virtuella team stöter på andra problem än vad team som arbetar på samma fysiska 

plats gör (Campbell et al., 2010, s 265). Forskning har exempelvis visat att uteslutandet av 

fysisk interaktion vanligtvis minskar sammanhållning och förtroendet (Kauppila et al., 2011) 

samt att byggandet av relationer försvåras vid enbart virtuell kontakt (Kimble, 2011). Både 

förtroende och relationer är något som inkluderas i Szulanskis teori om stickiness vilket 
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innebär att detta skulle kunna skapa hinder i kunskapsöverföringen i virtuella team. Således 

skulle de primära hindren i kunskapsöverföring som Szulanskis undersökning från 1996 

visade kunna vara andra då virtuella team inte utforskades och inkluderades i författarens 

studie. Detta gör det intressant att undersöka hindren i kunskapsöverföringen genom att 

undersöka Szulanskis teori i ett transnationellt företag som arbetar i virtuella team och se om 

dessa primära hinder skiljer sig från varandra. 
 

Således: Vilka hinder kan uppstå i kunskapsöverföringen i ett Transnationellt företag som 

arbetar i virtuella team och skiljer sig dessa primära hinder från de som kan uppstå i team 

som arbetar på samma fysiska plats? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kunskapshindren i ett transnationellt företag som 

arbetar i virtuella team och se om kunskapshindren skiljer sig ifrån de primära 

kunskapshindren Szulanski fann i sin studie från 1996 då denna studie inte undersökte och 

inkluderade virtuella team. 
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverk som används i vår studie att presenteras. 

Ramverket kan delas upp i två delar. 

(1) Kunskapsöverföringsprocessen: Utifrån Szulanski (1996), de hinder (stickiness) som kan 

uppstå och vad de kan bero på. (2) Virtuella team i transnationella företag: Beskriver 

uppbyggnaden av virtuella team och de hinder som kan uppkomma vid arbete i dessa.  

Vi kommer använda oss av valda teorier för att identifiera de hinder som kan förekomma vid 

kunskapsöverföring när man arbetar i virtuella team, och utifrån Szulanski (1996) se om det 

finns skillnader i de hinder som kan uppstå om man arbetar på samma fysiska plats. 

 

2.1. Stickiness 

2.1.1. Överföringsprocessen 

Enligt Szulanski (1996) överförs kunskap inom ett företag som en process uppdelad i fyra 

faser som måste följa en viss ordning för att lyckas. De olika faserna har olika betydelse och 

är av olika vikt beroende på i vilken fas av överföringen man befinner sig. Nedan följer en 

beskrivning av Szulanskis modell. 

Den första fasen i processen kallas för initieringsfasen, och är själva uppstarten i 

processen. Steget tar sin början när det uppkommer ett behov och insikt om att behovet finns. 

Detta leder till att parten som är i behov av en lösning börjar söka efter ett sätt att lösa 

behovet. När man uppfattat behovet och hittat en möjlig lösning följer nästa steg i processen 

som kallas implementering. När man beslutat sig för att fortsätta processen etableras ett band 

mellan källan av kunskapen och mottagaren, grundade på mottagarens erfarenheter och hur 

pass väl den kan ta emot kunskapen. När mottagaren väl tagit åt sig och börjat använda sig av 

kunskapen i det dagliga arbetet har man kommit in i den tredje fasen som kallas 

upprampning. Här kan det uppkomma vissa problem för mottagaren som aldrig tidigare 

använt informationen och därför saknar kunskap inom området, början av denna fas kan 

därför ofta anses vara aningen ineffektiv. Allteftersom ökar erfarenheten och färdigheten i den 

mottagande enheten, vilket leder till ökad effektivitet. De tre första faserna kan ses som en 

uppbyggnad av hela processen som slutligen leder till integration, där mottagarna börjar 

använda kunskapen rutinmässigt som en del i det dagliga arbetet. Vilket i sin tur leder till 

institutionalisering av nya arbetssätt. 
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2.1.2. Hinder i kunskapsöverföringen 

Att överföra kunskap tar tid och är resurskrävande, därför ses kostnadshöjningar till följd av 

detta som ett av de större problemen när det kommer till kunskapsöverföringen. Meningarna 

skiljer sig dock åt om det är att anse som ett problem i sig, då det finns en enkel lösning till 

dem. Man säger snarare att den förhöjda kostnaden är att anse som en nackdel med denna 

teori, än ett problem eller svårighet. (Szulanski, 1996) 

Kunskap byggs till stor del på erfarenheter, erfarenheter som tolkas olika från individ till 

individ beroende på personliga absorberingsmöjligheter och hur olika personer tar in 

erfarenheter på olika sätt. Detta kan göra processen svårare då en person upplevt något på ett 

sätt och sen ska föra över det till en annan person, som i sin tur tolkar det helt annorlunda. 

Mätbarhet är något som anses problematiskt i teorin, men detta kan förebyggas allteftersom 

proceduren blir rutin, då kan riktlinjer och milstolpar lättare sättas upp för att se hur 

utvecklingen ter sig. Det blir då lättare att mäta genom att man stämmer av allt eftersom 

proceduren går framåt. (Szulanski, 1996) 

Nedan följer en beskrivning av de svårigheter som kan uppstå enligt Szulanski (1996). 

Dessa hinder består främst av 

(1) Svårigheter med den överförda kunskapen 

(2) Hinder för kunskapsöverföring från källan till mottagaren 

(3) Brister hos mottagaren av kunskapen, och 

(4) Svårigheter med kontexten i kunskapen 

 

Svårigheter med den överförda kunskapen 

Kausal tvetydighet: 

Med kausal tvetydighet menas en svårighet att se samband hur olika delar i en process hänger 

ihop, en individ kan inte se hur just dennes kunskap tillhör ett större sammanhang. En individ 

i organisationen har svårt att se hur dennes kunskap bidrar till den slutgiltiga produkten eller 

varför dennes arbete inom organisationen är väsentligt. Det är också svårt att mäta hur mycket 

kunskapen har bidragit till den slutgiltiga produkten. (Szulanski, 1996) 
 

Ny kunskap: 

Ny typ av kunskap som ej tidigare har bevisats vara effektiv, är svårare att få mottagaren att 

absorbera då dennes tveksamhet kan vara ett hinder. Kunskap som tidigare har visat sig vara 
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användbar är lättare att överföra då den sänder ut en signal av att vara robust och effektiv, 

vilket hjälper till i processen att välja kunskap att överföra till mottagaren. En motvilja att ta 

emot nya arbetssätt kan vara ett exempel på detta eftersom den som ska implementera det i 

sitt dagliga arbete, inte ser att det nya arbetssättet är bättre än det gamla. (Szulanski, 1996) 

 

Hinder för kunskapsöverföring från källan till mottagaren 

Bristande motivation: 

Individen som ska överföra kunskapen till mottagaren kan vara ovillig att överföra den. Detta 

kan bero på en rädsla att förlora en position av överlägsenhet, eller privilegier. Individen kan 

känna en rädsla att inte bli tillräckligt belönad för att dela med sig av kunskapen eller helt 

enkelt inte vara villig att ge tid eller resurser för att överföra den. (Szulanski, 1996) 
 

Bristande tillit: 

Källan till kunskapen kan anse att mottagaren inte är tillförlitlig eller tillräckligt kunnig för att 

motta kunskapen. En expert eller en tillförlitlig mottagare har en större chans att påverka 

källan till kunskapen att överföra den. (Szulanski, 1996) 
 

Brister hos mottagaren av kunskapen 

Bristande motivation: 

Med bristande motivation från mottagarens sida menas oviljan att ta åt sig av kunskapen. 

Bristande motivation beror ofta på passivitet, dolt sabotage eller allmän lathet. Det kan också bero 

på att det finns en uppbyggd osämja mellan mottagare och avsändare som gör att samarbetet 

försvåras. (Szulanski, 1996) 

Bristande upptagningskapacitet: 

Mottagare som har en bristande upptagningskapacitet har svårt att utnyttja utomstående källor 

av kunskap vilket visar sig i förmågan att värdera och ta till sig ny kunskap. Detta är till stor 

del en funktion av mottagarens redan existerande kunskapsbank. (Szulanski, 1996) 
 

Bristande mottagningskapacitet: 

En överförd kunskap anses bara som användbar när den lyckats implementerats och 

användning av den bibehålls i fortsatt arbete. Det vill säga mottagarens förmåga att 
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institutionalisera och utnyttja kunskapen på ett effektivt sätt. Svårigheterna i detta ligger 

främst i början av kunskapsanvändandet och ofta används dessa svårigheter som en ursäkt för 

fortsatt användande av tidigare kunskap. (Szulanski, 1996) 
 
 

Svårigheter med kontexten i kunskapen 

Ofruktsam kontext i Organisationen: 

Överföringar av kunskap inom företaget eller organisationen är inbäddade i kontexten, vilket 

kan påverka dess utveckling. Man kan likna kunskapen med en planta, som blommar ut fullt i 

en organisation, kan växa långsamt i en annan eller helt stanna upp att växa i en tredje. Detta 

orsakas oftast av brist i kommunikationen eller brist av tidigare erfarenhet inom just det 

specifika området. (Szulanski, 1996) 
 

Komplicerade relationer: 

Vid framförallt underförstådd/tyst kunskap krävs flertalet individuella kunskapsöverföringar. 

Lyckandet i dessa härstammar från lättheten i kommunikationen. Kunskap som inte finns att 

läsa sig till, sprids från individ till individ allteftersom en relation stabiliseras och kunskapen 

lärs ut genom erfarenhet. (Szulanski, 1996) 

 

De primära hindren i kunskapsöverföring Szulanski (1996) fann i sin studie var brist i 

mottagarens upptagningskapacitet, kausal tvetydighet och en komplicerad relation mellan 

källan och mottagaren av kunskapen. 

 

2.2. Det transnationella företaget och dess virtuella team 

Ett transnationellt företag har verksamheter och investeringar på flera platser i världen. 

Huvudkontoret ligger i ett land och företaget har hel- eller delägda dotterbolag i andra länder i 

världen där dotterbolagen rapporterar till huvudkontoret. (Ordóñes de Pablos, 2006) Att 

dotterbolagen ligger i olika delar av världen gör att företagen måste kommunicera med 

varandra virtuellt eftersom de är geografiskt separerade från varandra. Individerna i företaget 

kommunicerar samt delar information och kunskap online genom exempelvis 

videokonferenser och e-post (Campbell et al., 2010, s. 265-266; Hong & Vai, 2008). Att 

individerna kommer från olika delar av världen innebär att ett interkulturellt samspel uppstår. 

Det vill säga att individer med olika kulturer förs samman och måste samarbeta trots 
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kulturella skillnader, samtidigt som individerna strävar mot samma mål (Collings et al., 

2007). En fördel med globala virtuella team kan vara, att eftersom individerna i teamet 

kommer från olika delar av världen kan nya kreativa idéer och lösningar på problem uppstå 

som kan fungera i flera olika kulturer. En annan fördel är att virtuella team ger ett företag ett 

brett spann av kunskap vilket kan bidra till att göra företaget konkurrenskraftigt. (Campbell et 

al., 2010, s. 266) Dock har forskning visat att det uppstår problem i team som arbetar virtuellt. 

Nedan följer en beskrivning av vad dessa hinder kan vara. 

 

2.3. Svårigheter i virtuella team 
Forskning har visat att problem i virtuella team kan skilja sig från de problem som team som 

arbetar på samma fysiska plats ställs inför. (Campbell et al., 2010, s. 265) Tekniken är viktig 

för att en god kommunikation ska kunna ske mellan medlemmarna i det virtuella teamet och 

fungerar den inte som den ska är det svårt att bygga en relation. Relation är en viktig del i 

teamet eftersom en dålig relation med stress och konflikter skapar problem inom det virtuella 

teamet. (Kimble, 2011) I en dålig relation saknas förtroende för varandra och detta har visat 

sig ha en negativ inverkan på kunskapsöverföring. Forskning har också visat att individer som 

inte litar på människor från andra kulturer kan hålla tillbaka viktig kunskap vilket leder till 

förtroendeproblem. Det tar längre tid att bygga förtroende mellan medarbetare som har olika 

bakgrund och synsätt (Campbell et al., 2010, s. 266) 

Enligt tidigare forskning kan även språket vara ett problem vid virtuell kommunikation då 

man inte kan använda sig av kroppsspråk och ansiktsuttryck som man kan göra vid fysisk 

interaktion. Detta kan leda till att missuppfattningar uppkommer mellan individerna då det är 

svårt att avläsa ironi eller andra känslor via teknisk kommunikation. (Kauppila, 2011)  

Till vilken grad människor klarar av att kommunicera med varandra virtuellt kan också 

skapa problem, om det visar sig att individerna inte är kapabla att ha en fullgod 

kommunikation virtuellt. Att arbeta virtuellt är att anse som ett relativt nytt arbetssätt vilket 

gör att alla människor inte är vana vid att arbeta på det sättet, vilket kan försvåra virtuellt 

samarbete. (Kimble, 2011) 

Således stöter virtuella team på andra problem än vad team som arbetar på samma fysiska 

plats gör vilket indikerar att problem i kunskapsöverföringen kan se annorlunda ut.  
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2.4. Teorisammanfattning 
Transnationella företag som inte har möjlighet att träffas regelbundet måste upprätta virtuella 

team där medarbetarna kommunicerar med varandra elektroniskt för att etablera ett gott 

samarbete och utbyta kunskap. Svårigheter till överföring av kunskap kan enligt Szulanski 

(1996) uppstå dels genom att kunskap kan ha olika karaktärer som försvårar överförandet, 

dels kan hindren uppstå på grund av källan eller mottagaren till kunskapen, samt i vilket 

sammanhang kunskapen ska överföras. Inom sammanhanget till kunskapen kan hindren vara 

en ofruktsam organisationsstruktur eller komplicerad relation mellan källan och mottagaren 

av kunskapen. Studier om virtuella team i transnationella företag har visat att de ställs inför 

andra problem än vad team som arbetar på samma fysiska plats gör och att svårigheter i 

virtuella grupper skiljer sig på följande punkter 

(1) Svårigheter att bygga en relation 

(2) Brist på tillit 

(3) Risk för missuppfattningar  

(4) Ovana att kommunicera virtuellt  

Enligt Szulanski (1996) lyckas eller misslyckas utbytet av kunskap mellan individer eller 

grupper till exempelvis till stor del beroende av vilken typ av relation som upprättats mellan 

de olika parterna. Tekniken har visat sig vara en viktig faktor för att bygga en relation. Om 

tekniken inte fungerar tillfredställande kan detta antas påverka sammanhanget där kunskapen 

ska överföras eftersom det bidrar till en ofruktsam kontext i organisationen. Även en risk för 

missuppfattning mellan medlemmarna kan antas komma att påverka relationen mellan 

medlemmarna. Bristande motivation hos mottagaren har visat sig vara ett hinder i 

kunskapsöverföringen vilket kan antas påverkas om individer från olika kulturer inte litar på 

varandra. Ovanan att kommunicera virtuellt kan antas påverka motivationen hos både sändare 

och mottagare, då lättheten i att kommunicera kan minska om individen är ovan att arbeta 

virtuellt. 

Således påverkar de problem som uppstår i ett virtuellt team de hinder som kan uppstå i 

kunskapsöverföring, vilket indikerar att de primära hindren i Szulanskis (1996) studie, brist i 

mottagarens upptagningskapacitet, kausal tvetydighet och en komplicerad relation mellan 

källan och mottagaren av kunskapen, kan vara större eller helt andra i virtuella team. 
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3. Metod 

3.1. Val av metod och företag 

För att besvara vår forskningsfråga valde vi att göra en fallstudie vilket hjälpt oss att 

undersöka de teorier som presenterats i teoriavsnittet. En fallstudie tillåter undersökarna att 

undersöka ett samtida fenomen på djupet och i ett verkligt sammanhang då gränsen mellan 

fenomenet och verkligheten inte alltid är självklar (Yin, 2014, s. 16). En fallstudie är också att 

föredra då man vill undersöka fenomenet empiriskt, i sitt sammanhang, med större 

möjligheter än vad exempelvis en enkätundersökning eller en experimentell strategi skulle ge 

(Saunders et al., 145 ff). Att samla data från få fall gör också att de data man samlar in blir 

mer detaljerad (Saunders et al., 2009, s 213). Detta var passande för vår studie då vi ville göra 

en detaljerad och förklarande analys vilket ämnade undersöka vilka hinder som kan uppstå 

vid överföring av kunskap i virtuella team. Det var således viktigt för vår undersökning att 

företaget var ett transnationellt företag som arbetade i virtuella team. Vi valde att undersöka 

kunskapsflödet mellan ett litet svensk läkemedelsbolag och ett medelstort amerikanskt 

läkemedelsbolag. Det amerikanska företaget förvärvade det svenska företaget 2013 för att 

kunna använda deras produkt tillsammans med sin egen och kunskapsflödet mellan företagen 

är stort. Det svenska företaget agerar nu som det amerikanska bolagets dotterbolag. Eftersom 

företagen befinner sig på olika sidor av Atlanten arbetar de i virtuella grupper med begränsad 

fysisk interaktion och kan därför antas stöta på problem som är karaktäristiska för virtuella 

team. Detta gör det transnationella företaget till ett adekvat undersökningsobjekt.  

På grund av praktiska anledningar som exempelvis geografiskt avstånd, vilket påverkat 

intervjumöjligheterna, kom vårt fokus ligga på det svenska företaget. Företagen har bett om 

anonymitet och således kommer det svenska bolaget hädanefter att benämnas AB och det 

amerikanska Inc. Organisationen som helhet kommer i fortsättningen att benämnas som 

koncern eller organisation.  

Saunder et al. (2009, s. 146) argumenterar för att en fallstudie kan användas för att 

undersöka ett kritiskt fall. Eftersom förvärvet ligger nära i tiden kunde vi därför undersöka 

svårigheter som uppstått i kunskapsöverföring mellan dessa två företag då upprättandet av 

nya kunskapskanaler och uppförandet av nya rutiner och arbetssätt nyligen införts. Detta 

gjorde att vi kunde studera något som skett nyligen och fortfarande pågick under studien 

eftersom koncernen arbetade aktivt med att få igång flödet på ett effektivt sätt. 
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3.2. Intervjuer 

I en fallstudie är ett ändamålsenligt urval att föredra eftersom det ger undersökaren en 

möjlighet att välja ut de som är bäst lämpade att hjälpa till att besvara forskningsfrågan. Det 

urval vi gjorde var homogent, det vill säga en specifik undergrupp där alla liknar varandra 

vilket gör att man kan undersöka gruppen mer ingående. (Saunders et al., 2009, s 237 ff)  

Intervjuer är ett bra sätt att samla data då ämnet som ska diskuteras kan uppfattas som 

känsligt. Detta eftersom det ger en klarare bild av intervjurespondentens beteende och 

ställningstagande i frågan (Ghauri & Grønhaug, 2005, s. 133). Vissa av de frågor vi ställde 

kunde uppfattas som känsliga, exempelvis angående motivation, därför var intervjuer ett 

passande tillvägagångssätt för oss att samla in material.  

Vi började med att ha en ostrukturerad intervju med AB:s VD. En ostrukturerad intervju 

låter intervjurespondenten tala fritt om händelser, beteenden och uppfattningar i relation till 

ämnet (Saunder et al., 2009, s. 321). Denna intervju gav oss en klarare bild av företaget och 

den gav oss möjlighet att ta reda på vilka inom företaget som skulle vara lämpliga 

intervjuobjekt. Vi intervjuade sedan chefer inom varje funktion i det svenska bolaget för att få 

information från de olika delarna inom bolaget, eftersom det är där det huvudsakliga flödet av 

information mellan AB och Inc sker. Antalet funktioner i Sverige är fem och det var också 

antalet intervjuer som gjordes. Dessa chefer var de som jobbade aktivt virtuellt med 

kunskapsflödet mellan AB och Inc vilket betydde att det lämpade sig bra för oss att välja dem 

som intervjuobjekt för att kunna svara på just våra frågor om kunskapsöverföringen mellan 

bolagen. För att få en ännu bredare bild av hindren i kunskapsöverföringen valde vi även att 

intervjua chefer i Inc via e-post. På detta sätt kunde vi jämföra de svar vi fått från 

respondenterna i AB angående exempelvis uppfattningar från Inc och på så sätt använda oss 

av triangulering, det vill säga genom att samla data på olika vis för att få en så korrekt 

uppfattning som möjligt. Detta är något Saunders et al. (2009 s. 146) påpekar som viktigt när 

man utför en fallstudie. Tre e-postmeddelanden skickades till några av cheferna i Inc. Dessa 

var cheferna över Human Resources och Produktion samt Inc:s bolagsjurist vilka alla hade 

mycket kontakt med cheferna på AB. Vi fick ett svar från Inc och det var från bolagsjuristen. 

Vi har använt det intervjusvar vi fick till att undersöka om denne haft liknande uppfattning 

om svårigheter i kunskapsöverföringen (se bilaga). 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att samla data från det svenska 

företaget. I en semistrukturerad intervju används teman och standardfrågor som ska diskuteras 

under intervjun men dessa kan variera från intervju till intervju. En semistrukturerad intervju 

möjliggör för intervjuaren att ställa ytterligare följdfrågor för att kunna besvara sin 
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forskningsfråga genom en förklarande studie. (Saunders et al., 2009, s. 320). Intervjuerna 

utgör studiens primära datainsamling för att besvara forskningsfrågan med hjälp av de teorier 

som presenteras i teoriavsnittet.  Intervjuerna byggdes utefter de frågor vi innan hade satt upp 

som en ram (se bilaga). Dessa skickades ut innan intervjuerna för att den svarande skulle 

kunna förbereda sig på vad för frågor denne förväntades svara på och kunde då också 

reflektera över dessa frågor innan intervjun. Vår e-postintervju hade en standardiserad 

uppbyggnad. Det betyder att frågorna följe en specifik ordning (Trost, 2005, s. 19 ). Frågorna 

hade en logisk följd och den ena frågan ledde logiskt över till nästa fråga. 

Full transkribering av intervjuerna finns och tillhandahålls vid efterfrågan men är inte 

inkluderade i denna uppsats efter önskemål från företaget.  

 

3.3. Metodkritik 

Tillvägagångssättet vi intervjuat Inc skiljer sig från den semistrukturerade utformningen på de 

intervjuer som gjordes med de anställda i Sverige. Vi har trots detta valt att inkludera det svar 

vi fått via e-post från Inc i vår undersökning eftersom vårt fokus ligger på hur kunskapsflödet 

i de virtuella teamen upplevs i det svenska företaget och vi har på så sätt kunnat triangulera 

och öka den interna validiteten i undersökningen. De intervjusvar vi fick via e-post har varit 

uppbyggda efter de frågor vi velat täcka i de semistrukturerade intervjuerna med personer på 

plats i det Svenska bolaget. Detta har gjort att vi kunnat dra paralleller mellan de intervjusvar 

vi fått från AB och Inc och kunnat fånga samma sak som vi gjort i de personliga intervjuerna. 

Vi kunde dock inte ställa följdfrågor direkt som vid en personlig intervju men möjligheten att 

ställa följdfrågor kunde ändå göras via e-post.  

Eftersom vi intervjuade de anställda i Sverige genom personliga intervjuer och de 

anställda i USA via e-post fanns det dock en risk att viktiga signaler som endast kan uppfattas 

via kroppsspråk och ansiktsuttryck inte uppfattades. Det faktum att engelska inte är vårt 

modersmål kunde också vara en aspekt som kunde försvåra insamlandet och analysen av de 

resultat som vi fick från USA. Vi bedömde dock att vår engelska var tillräckligt bra för att 

inga viktiga missförstånd skulle uppstå. 

Eftersom vi använde oss av en fallstudie för undersöka kunskapsflödet mellan två företag 

kommer vår studie inte kunna ge en generaliserande bild av vilka problem som kan uppstå vid 

kunskapsflödet i virtuella team. Som en konsekvens av detta kommer undersökningen bli 

mindre transparent och svår att upprepa (Bryman, 2002, s. 269 ff) men kommer kunna ge en 
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inblick i vilka problem som kan uppstå i en transnationellt opererande verksamhet som 

arbetar i virtuella team.  

 

3.4. Operationalisering 
	  

3.4.1. Kunskap som koncept 

I Szulanskis (1996) artikel som behandlar stickiness definierar författaren inte kunskap, vilket 

kan försvåra undersökningen då kunskap är ett brett koncept som kan innefatta olika saker. 

Att kunskap är ett brett koncept är precis vad Bhatt (2002) diskuterar. Han definierar kunskap 

som ett ogripbart begrepp samt poängterar att kunskap kan ha olika innebörd för olika 

människor och därför är den svår att undersöka i sin breda natur. Vidare argumenterar han att 

kunskap är en kombination av regler, idéer, arbetssätt och information. Eftersom kunskap är 

ett tvetydigt begrepp var det viktigt för oss att vi och intervjurespondenterna var överens om 

att vi talade om samma typ av kunskap. Därför valde vi att fokusera på kunskapsöverföring 

som lett till förändrade arbetssätt i koncernen. Vi valde därför att definiera kunskap som den 

kunskap som flödat virtuellt mellan individerna inom organisationen, både i Sverige och 

USA, vilket sedan lett till nya arbetssätt. Vid varje intervju förklarade vi vårt koncept av 

kunskap för att vi och respondenterna skulle vara överens om att vi talade om samma typ av 

kunskap.  

Enligt Szulanski (1996) har överföringsprocessen av kunskap flera steg men slutar i att nya 

arbetssätt införs.  Därför har vi kunnat fånga överföringsprocessen när respondenterna har 

svarat att nya arbetssätt har införts. Vi kommer inte att fokusera på själva 

överföringsprocessen utan hinder som uppstår under denna process. 

Vi kommer nedan att redogöra vilka frågor vi har valt att ställa till våra respondenter för 

att samla in data och hur vi har operationaliserat teorin om stickiness för att kunna analysera. 

 

3.4.2. Svårigheter med den överförda kunskapen 

Kausal tvetydighet: 

För att få svar på om det fanns någon typ av kausal tvetydighet det vill säga några oklarheter 

om rollerna inom organisationen, ställde vi först frågor med personlig anknytning, t.ex. vilken 

befattning och vilka primära arbetsuppgifter respondenten hade. Vi ställde också frågor 
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rörande hur tydligt det är med moderbolag och dotterbolag, rollerna som bestämmande enhet 

och svarande enhet. Om respondenterna svarade att de förstod vilken roll de hade som person 

i bolaget och organisationen som helhet, samt vilken roll AB hade gentemot Inc fanns inget 

stöd för kausal tvetydighet och vice versa. 

Exempel: Märks det tydligt att det är Inc som köpt upp AB och inte tvärt om? 

Ny kunskap: 

När vi operationaliserade ny kunskap valde vi att titta närmare och undersöka huruvida de 

olika bolagen varit tvungna att ändra sina arbetssätt för att anpassa sig till det sätt som önskas 

från de som bestämmer, i detta fall Inc. Om någon av individerna inom koncernen svarade att 

de upplevt motvilja att arbeta på ett nytt sätt fanns stöd för att ny kunskap varit ett hinder och 

vice versa. 

Exempel: Har ni fått ändra/anpassa ert arbetssätt för att följa Inc:s riktlinjer? 

 

3.4.3. Hinder för kunskapsöverföring från källan till mottagaren 

Bristande motivation: 

Bristande motivation kan bero på flera orsaker, exempelvis en rädsla att förlora 

konkurrensfördelar och helt plötsligt bli mindre nödvändig för koncernen. Om någon av 

respondenterna svarade att de märkt av eller själva känt en viss ovilja att dela med sig av 

information tolkades det som att det fanns en viss brist på motivation från sändaren. 

Exempel: Har du märkt av, eller själv känt en ovilja eller motsträvan att dela med dig av viss 

information? 

Bristande tillit: 

Bristande tillit handlar om att sändaren av kunskapen inte tycker att mottagaren av kunskapen 

är tillförlitlig eller tillräckligt kunnig för att ta emot kunskapen. Om bristande tillit har 

uppstått mellan en sändare och mottagare av kunskap är kommunikationen inte 

tillfredställande. Bristande tillit kunde därför fångas om respondenterna svarat att de hade 

svårt att kommunicera med Inc.  

Exempel: Känner du att kommunikationen mellan dig och din chef i Inc fungerar bra? 
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3.4.4. Brister hos mottagaren av kunskapen 

Bristande motivation: 

Huruvida mottagaren är villig att ta emot och använda sig av ny information. Detta fick vi 

fram genom att fråga hur man upplevde att de frågor man tar upp behandlas med respekt och 

inte skjuts undan. Om respondenterna svarade att de inte fått gehör för problem eller att 

mottagaren inte brydde sig eller tog åt sig av den informationen man delgav, kunde brist på 

motivation hos mottagaren fångas.  

Exempel: Känner du att din chef lyssnar på dig och att ni har en öppen dialog? 

Bristande upptagningskapacitet 

En mottagare som inte kan ta emot ny kunskap i sitt arbetssätt har en bristande 

upptagningskapacitet. Detta kunde fångas om mottagaren inte visade tilltro till nya arbetssätt 

utan snarare svarade att man fortsatte på den redan inslagna vägen. 

Exempel: Känner du att ni har användning och kapacitet att ta emot nya arbetssätt och 

direktiv från Inc? 

Bristande mottagningskapacitet: 

Hör ihop med huruvida arbetssätt i företagen skiljer sig från varandra och om man är van att 

delge information på olika sätt. Detta fångades genom att fråga på vilken nivå man fått 

anpassa sig till nya arbetssätt på grund av uppköpet och till vilken grad man lyckas 

implementera dessa. 

Exempel: Känner du att ni har kunnat implementera Inc:s önskemål i ert arbetssätt? 

 

3.4.5. Svårigheter med kontexten i kunskapen 

Ofruktsam kontext i organisationen: 

Vi ställde frågor rörande mötesrutiner, mallar och agendor. Vi frågade även hur man satte 

dessa agendor och till vilken grad man förde dokumentation vid mötena för att vara säker på 

att ingen information gick till spillo i överförandet. En viktig aspekt i överföringen är just 

dokumentation för att lättare kunna sprida kunskap mellan enheterna. Vidare frågade vi om 

respondenterna kände att ledningen stöttade dem i vidareutveckling och nytt lärande inom 

organisationen. 

Exempel: För ni någon typ av dokumentation vid era möten? 
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Komplicerade relationer: 

Vi valde att inte titta på svårigheter som meningsskiljaktigheter då det kan anses vara ett 

känsligt ämne, istället tittade vi på komplicerade relationer ur ett annat perspektiv. Vi frågade 

vad man upplevde för svårigheter med att bolagen ligger i olika länder, aspekter så som språk, 

tidsskillnad och huruvida man arbetade rent generellt i de olika länderna. Svarade 

respondenterna att man upplevde att exempelvis språk och individers olika beteenden hade en 

negativ påverkan på kunskapsflödet kunde komplicerade relationer fångas. 

Exempel: Känner du att språk, tidsskillnader eller individers olika beteenden i övrigt är ett 

problem i er kommunikation? 

3.4.6. Företaget och dess team 

Transnationellt företag 

Vi valde här att begränsa oss till att använda oss av begreppet transnationellt företag, i form 

av om företaget är aktivt i flera länder som t.ex. moderbolag eller dotterbolag utspridda i 

världen. Svarade respondenterna att de har filialer i andra länder än det där huvudbolaget är 

beläget så kunde transnationellt företag fångas. 

Exempel: Ligger de olika bolagen i flera länder än ett? 

Virtuella team 

För att kunna fånga om företagen arbetade i virtuella team ställdes frågor hur de olika 

företagen i koncernen arbetade med varandra. Svarade respondenterna att de huvudsakligen 

kommunicerade virtuellt genom exempelvis videokonferenser och e-post kunde virtuella team 

fångas. 

Exempel: Hur ofta kommunicerar ni med företaget som befinner er på annan geografisk plats 

och hur sker denna kommunikation? 

 

3.4.7. Svårigheter i virtuella team 

Svårigheter att bygga en relation 

En bra teknik har visat sig vara viktig för att bygga en god relation i virtuella team. Svarade 

respondenten att den teknik de använde sig av för kommunikation över landsgränserna inte 

var fullständig tolkade vi det som att tekniken var ett problem för att arbeta i virtuella team, 

det vill säga, den var otillräcklig för fullgoda virtuella möten och kan därför försvåra 

uppbyggnaden av en relation. 
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Exempel: Har ni rätt utrustning för att kunna hålla fullgoda möten virtuellt? 

Brist på tillit 

Här valde vi att ställa frågor till respondenten för att jämföra om denne kände lika mycket 

tillit till de personer som arbetade på samma fysiska plats som de som de arbetade med 

virtuellt. Svarade respondenten att det skilde sig åt kunde brist på tillit till medlemmarna från 

andra kulturer fångas. 

Exempel: Känner du samma tillit till dina virtuella kollegor och de som jobbar på samma 

fysiska plats? 

Ovana att kommunicera virtuellt 

Svarade respondenten att den kände svårigheter med att kommunicera virtuellt istället för via 

fysisk interaktion tolkade vi detta som att det var ett hinder och en ovana att kommunicera 

virtuellt kunde fångas. 

Exempel: Känner du att det är svårt att kommunicera via exempelvis mail eller telefon? 

Risk för missuppfattningar 

För att fånga risk för missuppfattningar ställde vi frågor kring avsaknaden av fysisk 

interaktion. Svarade respondenten att avsaknaden av fysisk interaktion var ett problem då 

missuppfattningar uppstått på grund av att ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kunnat 

uppfattas kunde detta fångas. 

Exempel: Känner du att avsaknaden av fysisk interaktion skapat missuppfattningar då 

kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kunnat uppfattas? 
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4. Empiri 

I empiriavsnittet kommer den data vi samlat in genom intervjuerna med ansvariga i företaget 

att presenteras. 

4.1. Företagets virtuella team och deras arbetssätt 
Ett litet läkemedelsbolag i en medelstor svensk stad blev förra året (2013) uppköpta av ett 

amerikanskt läkemedelsbolag. Det amerikanska bolaget har förvärvat det svenska bolaget för 

att använda den svenska produkten som en beståndsdel i sin produkt. Båda företagen ligger i 

Biotech-kluster, det vill säga i geografiska områden där flera läkemedelsbolag har sitt säte. 

AB har gått till att bli ett mer producerande bolag än tidigare som fungerar som en leverantör 

till moderbolaget sedan uppköpet. Efter uppköpet har AB förändrat sin organisationsstruktur 

till att likna den Inc använder sig av och är uppbyggd för att fungera att arbeta virtuellt med. 

(Se Figur 1.) AB har 25 anställda och Inc 180 vilket innebär att de totalt sett är drygt 200 

anställda inom koncernen.  Cheferna i de olika grupperna (Operations, Quality Assurance, 

Project Management, Research and Development) i både AB och Inc har daglig kontakt med 

varandra virtuellt och de fungerar som kommunikationsansvariga för sina respektive 

avdelningar samt att det är i huvudsak de som rapporterar till varandra. Cheferna träffas på 

samma fysiska plats ungefär var tredje månad. 

Figur 1. Organisationsmatris över AB:s funktioner samt hur dessa rapporterar till sina överordnade i Inc. 
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Varje vecka hålls ett virtuellt möte med ledningsgruppen från både Inc och AB. 

Ledningsgruppen består av cheferna från de olika funktionerna inklusive VD, ibland även 

andra som är insatta i specifika frågor som ska tas upp på mötet. Vanligtvis är det fem till sex 

deltagare från Sverige och sju till nio deltagare från USA. Mötet hålls via telefonkonferens, 

genom högtalartelefon så att alla närvarande kan höra och höras samt att de med hjälp av en 

teknisk funktion kan se och dela dokument med varandra online. De flesta grupperna i AB har 

utöver veckomötet även ett schemalagt virtuellt möte med sina respektive chefer i Inc, med 

undantag för en av de svenska cheferna som inte har någon direkt motsvarighet till sin tjänst i 

USA utan rapporterar till olika funktioner. Dessa möten sker på ett mer informellt sätt och 

följer ingen specifik dagordning, vanligtvis skickar man ett mail till den andra parten om man 

har frågor som man vet att den svarande behöver lite tid för att kunna svara på och kan vara 

förberedd när man väl har telefonmötet. Här är det lite olika hur de olika mötena går till, vissa 

föredrar att använda videokommunikation som till exempel Skype när man har dessa möten, 

medan vissa fortfarande föredrar att enbart prata i telefon. Här sker ingen direkt systematisk 

dokumentation utan det är mer upp till var och en vad man anser vara relevant att 

dokumentera. 

 

4.1.1. Svårigheter med virtuella team 

Respondenterna svarade att tekniken varit ett problem för arbetet, då den befintliga 

utrustningen inte varit tillräcklig för att hålla fullgoda virtuella möten med ett 

tillfredsställande resultat. “FoU mötena var via videokonferens till en början men det funkade 

sådär så vi gick ifrån det” (Anställd, AB). Några av respondenterna svarade att det märktes en 

tydlig ovana hos vissa deltagare att medverka vid dessa virtuella möten och det kunde 

stundtals bli rörigt och ostrukturerat. 

Respondenterna svarade att det är lättare att kommunicera virtuellt nu, efter att man 

träffat många av de andra teammedlemmarna fysiskt på samma plats. “Jag känner helt klart 

att det känns lättare att ha veckomötena nu när man verkligen träffat personerna” (Anställd, 

AB). Det är lättare att förstå den andra parten via telefon eller video när man träffat denne, då 

man vet vad kroppsspråk och ansiktsuttryck kan betyda på ett tydligare sätt än innan det 

fysiska mötet. 

Ingen av respondenterna svarade att det fanns en skillnad i tillit mellan virtuella kollegor 

eller de som befinner sig på samma fysiska plats. 
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4.2. Svårigheter med den överförda kunskapen 
Det har ända sedan uppköpet märkts tydligt att det är Inc som är moderbolag och var de som 

köpte AB och inte tvärtom. Det har inneburit att AB har uppfattat att de behövt anpassa sig 

mer efter den amerikanska modellen för att leva upp till Inc:s förväntningar. Arbetssättet i AB 

har förändrats och det har blivit mer fokus på exempelvis dokumentation och riskbedömning. 

Inc har satt ribban högre för AB eftersom de är mer riskfokuserande och vill att AB ska ha en 

plan för problem som kan uppstå. Om en plan går i stöpet vill de att AB ska ha en reservplan 

för det och så vidare “Amerikanare är mer riskfokuserade och vill ha backupplaner för allt, för 

att reducera alla risker med allt” (Anställd, AB). Detta har lett till att cheferna i AB har fått 

engagera sig mer och lägga ner mycket tid på just rapportering och dokumentation för att 

tillfredsställa Inc:s förväntningar.  

Just efter uppköpet använde sig AB av sina egna dokumentmallar när de skickade 

rapporter till Inc som då ofta återkopplade till AB med frågor om dokumenten eftersom de 

hade svårt att tolka dem. Efter ett tag bad AB Inc skicka över sina dokumentmallar så att AB 

kunde använda dem istället, efter detta har frågorna angående dokumenten upphört.  

De flesta av respondenterna anser att ju längre tid det har gått efter uppköpet desto mer 

engagerade och nyfikna på hela processen av den svenska substansen har Inc blivit. “Nu 

under våren har det blivit mer viktigt för dem och det märks på att de blivit mycket mer 

intresserade och involverade, vi var inte så högt prioriterade förut. Men nu är det ett helt annat 

fokus då vi är ett större behov för dem. Där har det skett en stor skillnad, det kommer utifrån 

ett kontrollbehov som fått dem att sätta sig in mer” (Anställd, AB).  

Endast en av de intervjuade kände att denne än så länge, i och med den nya 

organisationsstrukturen, inte hade en direkt tydlig roll och heller ingen rak motsvarighet på 

Inc. Detta har lett till att den intervjuade inte kände att den tillförde något utan ibland satt med 

i de virtuella mötena med Inc för syns skull. Informationen uppfattades av den intervjuade 

som intressant, men inte väsentlig för sitt arbete. 
 

4.3. Hinder för kunskapsöverföringen från källan till mottagaren 

AB har, som tidigare nämnt, förändrat sin organisationsstruktur till att likna Inc:s, samt att de 

har anpassat sitt arbetssätt efter deras önskemål genom att öka sin dokumentation och 

riskbedömning. Exempelvis har AB skapat fler backup-planer vid produktleverans och 

fokuserat mer på riskbedömning. 
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Nu sker produktionen av AB:s produkt i Sverige där den är godkänd av svenska 

Läkemedelsverket. I nuläget skulle det inte vara möjligt att flytta över produktionen av 

produkten till USA då mycket av kunskapen om produkten ligger inbäddad i forskarnas 

kunskapsbank. Ingen av respondenterna svarade att de känt någon ovilja att dela med sig av 

information till Inc och vissa av dem kände en lättnad när beskedet om uppköpet kom då detta 

skulle innebära en finansiellt säkrad framtid. Vid diskussion om oro över att företaget på sikt 

skulle flyttas till USA och att det skulle innebära att medarbetarna på AB skulle förlora sin 

anställning svarade alla att det finns alltid en risk att förlora sitt arbete var man än arbetar. 

Alla respondenter svarade att de hade en god kommunikation med sin chef i Inc och att 

denna fungerade bra även fast de talade olika språk. 

 

4.4. Brister hos mottagaren av kunskapen 
Alla respondenter i AB svarade att de kände en tydlig önskan från deras chefer i USA att all 

kontakt med Inc ska gå via dem. Detta är inget som de fått sagt till sig rakt ut, men det har 

märkts en viss irritation från cheferna i Inc när man vänt sig direkt till någon på lägre nivå. 

Det kan i AB ibland uppfattas som lite onödigt och tidskrävande att behöva gå omvägar med 

en fråga även om man vet vem som sitter på svaret. Det är en klar skillnad mellan Inc och AB 

när det kommer till hierarki, och AB uppfattar att titlar har mycket större betydelse i USA än i 

Sverige. Trots hierarkin anser AB, som i det här fallet är sändare och Inc mottagare, att det är 

ett öppet klimat inom företaget. De känner att Inc är öppna för nya förslag och idéer som AB 

lägger fram. AB har hela tiden haft fria tyglar när det gäller produktionen av deras produkt 

även om Inc ibland kommit med önskemål utan att ställa några direkta krav. 

Både respondenterna från AB och Inc svarade att man tagit del av kunskap från varandra 

på ett bra sätt och de inte känt några svårigheter att ta åt sig av den nya kunskapen. De 

svarade dock att på grund av den faktorn att de producerar olika saker inom AB respektive 

Inc, så vet man oftast vad som lämpas bäst för sitt företag. Alla svarade att det finns en 

ömsesidig respekt mellan bolagen som har lett till att det finns en tillit däremellan. 

 

4.5. Svårigheter med kontexten av kunskapen 
Agendan till det virtuella veckomötet som hålls med representanter från båda bolagen, sätts 

upp av Inc, men AB ger synpunkter och input om vad de tycker behöver avhandlas på mötet. 

På dessa mer formella möten förs dokumentation både för att undvika missförstånd och risken 

att deltagarna glömmer vad man tagit upp under mötets gång. Cheferna från Inc och AB 
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punktar ner vad de anser att de behöver tala om på detta möte, sedan skickas agendan in och 

sammanställs inför mötet så att alla kan förbereda sig på bästa möjliga sätt. 

Ingen av respondenterna upplevde några direkta svårigheter med tidsskillnader inom 

deras arbetsrelationer, de flesta svarade istället att de försökte vända det till en fördel. 

Tidsskillnaden innebär att förmiddagen är relativt lugn och man kan lägga sitt fokus på att få 

undan saker, för att senare på eftermiddagen, när Inc börjar jobba återuppta kontakten rörande 

dagens frågor. Alla respondenter svarade att det faktum att de talade olika språk kunde vara 

ett problem “Språket kan ibland vara en barriär, framförallt för vissa som sällan använder sin 

engelska. Det blir ju en svårighet med kommunikationen eftersom det kan uppkomma frågor 

på grund av att man inte förstår språket. Det är även svårt att inte kunna uttrycka sig på det 

sättet man vill när man är lite osäker på språket” (Anställd, AB). Dock ansåg respondenterna 

att deras engelska var fullgod för att kunna ha en fungerande kommunikation. 

Alla respondenterna svarade att de hade märkt av skillnader mellan svenskar och 

amerikaner och att missförstånd hade uppstått på grund av skillnader i beteende. Svenskarna 

hade upplevt att amerikanarna var mer framåt medan svenskarna var mer tillbakadragna och 

att detta hade skapat en osäkerhet hos amerikanarna. 

	  

4.6. Inc:s syn på hinder 
I vår mailintervju med Inc:s bolagsjurist bekräftas mycket av det som sagts av våra svenska 

respondenter och överlag har båda företagen upplevt samma typ av hinder. De svar som 

skiljer sig från de svenska respondenterna presenteras nedan. 

Först och främst har Inc upplevt en viss motvilja från vissa anställda på AB när det 

kommer till att dela med sig av vital information. Respondenten beskriver situationen som att 

det kan liknas med att “pulling teeth” (Bolagsjurist, Inc), med det sagt menar han att 

informationen inte delades självmant utan Inc fick dra ut den information de ville åt. 

Fortsatt nämner respondenten att även om det inte är ett jättestort hinder så upplever han 

tidsskillnaden som en aning störande då hela bolaget enbart får två gemensamma 

arbetstimmar per dag. Han har dock märkt att AB tack vare dagens teknik, ständigt är 

uppkopplade och svarar på frågor även utanför arbetstider. 

Vidare tar respondenten upp generellt om olikheter i beteendet mellan svenskar och 

amerikaner och att de har upplevt dem på samma sätt som AB. Språket är inget större 

problem då svenskarna är väldigt duktiga på engelska och alla på AB talar flytande anser 

respondenten. Dock har det upplevts som en nackdel vid vissa tillfällen när Inc, på grund av 
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AB:s goda språkkunskaper, tagit för givet att man kan prata på samma sätt som med sina 

landsmän genom att använda slanguttryck och prata i snabbt tempo vilket ibland lett till 

missförstånd. Det har man sedermera lärt sig och tagit i åtanke vid kommunikation för att 

undvika fortsatta missförstånd. På grund av detta anser respondenten att mail är lättaste sättet 

att kommunicera, då det skrivna språket är mer korrekt och lättare att förstå. 
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5. Analys 

Analysen kommer att tolkas utifrån de svar vi fått genom våra intervjuer med anställda i 

koncernen som presenterats i empiriavsnittet. De svar vi fått kommer vi sedan att koppla till 

de teorier om virtuella team och hinder i kunskapsöverföring för att se om (1) det 

Transnationella företaget stött på de problem som är karaktäristiska för virtuella team. (2) 

Undersöka vilka hinder i kunskapsöverföringen de virtuella teamen stött på och om dessa 

skiljer sig åt från de primära hindren Szulanskis (1996) studie visade. 
 

5.1. Det transnationella företaget och svårigheter i virtuella team 
Enligt Oróñes de Pablos (2006) är ett företag transnationellt om det har moderbolag och 

dotterbolag i olika länder. Eftersom koncernen, i och med sammanslagningen, är aktivt i flera 

länder betyder det att organisationen numera är transnationellt. 

Koncernen har efter sammanslagningen omstrukturerats och använder sig nu av en annan 

uppbyggnad än tidigare. Strukturen i organisationen är uppdelad i olika grupper som används 

som virtuella team, detta på grund av det fysiska avståndet mellan de olika delarna i bolaget 

och enligt respondenterna har svårigheter uppstått i dessa virtuella team.  

Enligt respondenterna har tekniken varit ett hinder för fullgod kommunikation mellan de 

olika teamen. Enligt Kimble (2011) är tekniken en viktig aspekt för att kunna bygga en 

relation mellan individerna således har svårigheter i byggandet av relationer kunnat fångas. 

Enligt Campbell et al. (2010, s. 266) är en bra relation i ett team viktigt eftersom det hjälper 

att stärka förtroendet för varandra. Förtroendet spelar en viktig roll då brist på detta kan 

försvåra kunskapsöverföringen inom teamet. Författaren menar också att individer kan ha 

svårt att lita på individer från andra nationer vilket skapar brist på tillit. Ingen av 

respondenterna har dock svarat att de upplevt de olika nationaliteterna som ett hinder i 

förtroendet och därför har inte brist på tillit kunnat fångas.  

Kauppila (2011) menar att missuppfattningar mellan individer kan uppstå vid avsaknaden 

av fysisk interaktion, detta på grund av att det inte är möjligt att läsa av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Alla respondenter svarade att de någon gång känt detta som ett problem då det 

varit svårt att tolka den andra personen och vad den egentligen menar. Vidare menar 

respondenterna att det har blivit lättare att förstå varandra via virtuell kommunikation efter 

fysiska möten, då kroppsspråk och ansiktsuttryck kunnat avläsas. Således har risk för 

missuppfattningar kunnat fångas.  
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Några av respondenterna påpekade det faktum att arbeta i virtuella team är något nytt och 

alla är inte vana vid att kommunicera virtuellt. Detta har påverkat mötena till viss grad då det 

stundtals kunnat bli lite rörigt och ostrukturerat, men de påpekar vidare att detta blivit allt 

bättre eftersom tiden gått. Deltagarna har blivit mer vana vid att kommunicera virtuellt och att 

uttrycka sig så att alla deltagare lättare förstår. Enligt Kimble (2011) kan individers ovana att 

arbeta virtuellt försvåra ett samarbete, vilket företaget har upplevt och alltså kunde ovana att 

kommunicera virtuellt fångas.  

Således har de virtuella teamen stött på problem som tidigare forskning visat kan uppstå 

och dessa kan påverka och skapa hinder i överföringsprocessen. Detta indikerar att 

kunskapsöverföringshinder i virtuella team kan skilja sig från de kunskapsöverföringshinder 

som team som arbetar på samma fysiska plats ställs inför. Nedan följer en analys över vilka 

hinder som uppstått i kunskapsöverföringen i de virtuella teamen. 

 

5.2. Överföringsprocessen och dess hinder 

Enligt Szulanski (1996) har överföringsprocessen fyra steg där olika hinder kan uppstå längs 

vägen men att denna process slutar med att nya arbetssätt införs. De data som presenterats i 

empiriavsnittet pekar på att nya arbetssätt har införts i organisationen därför har vår studie 

kunnat fånga överföringsprocessen och hinder som uppstått i denna process.  

	  

5.2.1. Svårigheter i den överförda kunskapen 

Kausal tvetydighet 

Kausal tvetydighet har enlig Szulanski (1996) att göra med om en individ i företaget förstår 

hur dennes arbetsuppgifter bidrar till företaget i det stora hela och hur olika arbetsuppgifter 

hänger ihop. Kausal tvetydighet som ett hinder i överföringsprocessen har kunnat fångas i AB 

då en av respondenterna svarat att denne känt att den inte tillfört något under möten med Inc 

utan bara suttit med för syns skull. Det vill säga, respondenten har inte förstått hur dennes 

närvaro bidragit till koncernens arbete i det stora hela. Detta var dock det enda fallet av kausal 

tvetydighet som kunde finnas i denna undersökning då alla intervjurespondenter svarat att de 

förstått vilken roll AB har gentemot Inc. Rollerna med Inc som moderbolag och AB som 

dotterbolag märktes tydligt, AB är de som svarar upp till Inc som är det bestämmande 

bolaget. 
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Ny kunskap 

Hinder enligt Szulanskis (1996) teori om ny kunskap innebär att ny kunskap kan uppfattas 

som fel och därför ignoreras av mottagaren. Mottagaren väljer att fortsätta arbeta på det vis 

som den anser vara det rätta även fast ny kunskap har presenterats. Att ny kunskap varit ett 

hinder i kunskapsöverföringsprocessen från AB:s sida har inte kunnat bevisas då de 

exempelvis har anpassat sig till Inc:s dokumentmallar genom att ge upp sina gamla mallar och 

bett dem skicka över sina när de märkt att Inc:s anställda inte förstod upplägget på dem. Att 

ny kunskap har varit ett hinder har alltså inte kunnat bevisas då all ny kunskap från Inc har 

accepterats och tagits emot. 

 

5.2.2. Hinder för kunskapsöverföring från källan till mottagaren 

Bristande motivation 

Enligt Szulanski (1996) kan hinder i kunskapsöverföringsprocessen uppstå om sändaren 

känner en oro att förlora sin överlägsna position när individen delar med sig av sin värdefulla 

kunskap. De anställda i AB svarade att de inte kände någon motvilja att dela med sig av 

information till Inc men vid intervjun med Inc svarade respondenten att det i början hade varit 

mycket svårt att få ut information från de anställda från AB. Detta tyder på att det ändå 

funnits en motvilja att dela med sig av kunskap från AB:s sida, alltså har bristande motivation 

från sändare kunnat fångas. 

Bristande tillit 

Kommunikationen mellan individerna på AB och Inc har fungerat bra och de anställda har 

uttryckt att relationen mellan varandra är bra. Detta kan tolkas som att ingen bristande tillit 

kan fångas då Szulanski (1996) menar att bristande tillit uppstår om sändaren av kunskapen 

inte litar på att mottagaren är tillförlitlig. Detta innebär att en god kommunikation och en vilja 

hos sändaren att dela med sig av kunskap kan inte bristande tillit fångas vilket är fallet i 

undersökningen. 

 

5.2.3. Brister hos mottagaren av kunskapen 

Bristande motivation 

Enligt Szulanki (1996) kan bristande motivation från mottagaren av kunskapen bero på 

uppbyggd osämja mellan mottagaren och sändaren. De anställda i AB har upplevt en viss 
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irritation från Inc när de har använt andra kommunikationsvägar än de tilltänkta, via sina 

chefer. Dock uppger alla respondenter relationen till cheferna i Inc är bra och att det är öppet 

klimat inom koncernen samt att cheferna i Inc är öppna för nya idéer och förslag som AB 

presenterar. Därför kan bristande motivation inte fångas.  

Bristande upptagningskapacitet 

Enligt Szulanski (1996) bygger teorin om brist på upptagningskapacitet på att man saknar 

förmågan att ta åt sig ny information från utomstående källor och fortsätter arbeta på det vis 

man gjort och ignorerar andra alternativ. Utifrån vårt empiriska material tolkar vi det som att 

det inte finns någon klar brist på upptagningskapacitet från AB:s sida, detta eftersom alla 

respondenter svarat att de varit mottagliga för nya arbetssätt. AB anser att Inc låter dem arbeta 

på sitt sätt inom produktionen så länge de lever upp till de mål Inc satt upp vilket gjort att de 

inte förändrat sitt arbetssätt efter uppköpet inom produktionen.  

Bristande mottagningskapacitet 

Enligt Szulanski (1996) uppstår bristande mottagningskapacitet om ny kunskap inte lyckas 

institutionaliseras i en organisation. Respondenterna i AB uppger att de har anpassat sitt 

arbetssätt efter Inc:s önskemål. Exempelvis uppger de att de ökat sin dokumentation och 

riskbedömning utefter Inc:s krav. Eftersom dessa krav har institutionaliserats i AB efter 

uppköpet kan ingen bristande mottagningskapacitet fångas. Eftersom AB har anpassat sig 

efter Inc:s dokumentmallar och inte tvärt om kan detta tolkas som att AB, som mottagare av 

kunskap har en högre mottagningskapacitet och lättare finner sig i att ändra sitt 

tillvägagångssätt och ta in ny kunskap än Inc. Inc styr mer utefter hur de vill ha det och deras 

arbetssätt anses som det rätta, det vill säga att Inc i jämförelse med AB saknar kapacitet att ta 

åt sig ny kunskap och information som de inte anser sig ha någon nytta av. 

 

5.2.4. Svårigheter med kontexten i kunskapen 

Ofruktsam kontext i organisationen 

Att ha en fruktsam organisation där kunskapen får växa är viktigt för ett företag enligt 

Szulanski (1996). Författaren menar att en fruktsam organisation hjälper 

kunskapsöverföringen att ta sig förbi hinder som uppstår. En organisation med tydliga mål 

och mallar för hur arbetet ska gå till samt ett öppet klimat är att betraktas som en fruktsam 

organisation. I vår undersökning svarade respondenterna att de hade bra dokumentation om 
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vad som skulle avhandlas på veckomötena. Det skiljde sig mellan respondenterna i Sverige 

hur väl de dokumenterade sina veckomöten med sina respektive chefer i USA. De som inte 

dokumenterade dessa möten ansåg det inte som ett problem.  

Komplicerade relationer 

Enligt Szulanski (1996) är komplicerade relationer ett hinder i kunskapsöverföringen då 

kommunikationen försvåras. En underförstådd kommunikation försvåras vid komplicerade 

relationer, sådant som inte kan läras ut utan måste upplevas. Detta innebär att det geografiska 

avståndet mellan länderna försvårat överföringen av kunskap som måste upplevas för att 

läras. Även olikheter i beteende mellan nationer kan försvåra relationer på grund av 

missförstånd som kan uppstå till följd av detta. Respondenterna från AB svarade att de 

upplevt att relationen med Inc har blivit bättre och bättre för varje gång de mötts. Det kan 

tolkas som att relationen i början var något mer komplicerad, men att man lärt sig att 

kommunicera på ett sätt som fungerar genomgående i koncernen och man har lyckats förbise 

några av de olikheter i beteenden som man upplevt. Alla respondenter var dock överens om 

att dessa olikheter fortfarande är något som spelar in i sättet att kommunicera. Det betyder att 

även om relationen mellan de anställda i de olika länderna förbättrats kunde komplicerade 

relationer i termer av Szulanskis (1996) teori fångas. 
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6. Slutsats 
Koncernen är att betraktas som ett transnationellt företag då Inc, beläget i USA, har köpt upp 

AB som opererar i Sverige. Organisationsstrukturen i AB har anpassats till den struktur man 

använder sig av i Inc, detta för att fungera med de virtuella teamen som organisationen 

använder sig av. På så sätt har organisationen tagit ett första steg till att förenkla 

kunskapsöverföringen mellan bolagen, då varje funktionschef kommunicerar med sin chef på 

andra sidan Atlanten. Koncernen har stött på problem som är karaktäristiska för virtuella 

team. Dessa problem var svårigheter i att bygga en relation, risk för missuppfattningar samt 

en ovana hos individer i att arbeta virtuellt. 

I överföringsprocessens olika steg kan hinder i överföringen av kunskap uppstå, men när 

dessa hinder har passerats och alla steg i processen är genomförda införs nya arbetssätt i 

organisationen. (Szulanski, 1996) Vi har kunnat fånga denna process då de anställda har 

uppgett att nya arbetssätt har införts och vi har kunnat titta närmare på hinder som uppstått i 

denna process. 

Vi har genom vår undersökning kunnat bevisa att vissa hinder i kunskapsöverföring har 

uppstått i virtuella team. I vår undersökning har vi inte kunnat finna alla de hinder som enligt 

Szulanski (1996) kan uppstå vid kunskapsöverföring. De hinder som kan bevisas genom vår 

undersökning av det valda företaget är kausal tvetydighet, bristande motivation hos sändaren 

och hinder genom komplicerade relationer. Kausal tvetydighet har vi funnit hos endast en 

respondent men är inte något som genomsyras i koncernen som helhet. På grund av att 

respondenten upplevt det som ett väsentligt hinder väljer vi att notera det som ett problem 

som förekommit. Bristande motivation fångades genom att Inc uppgav att AB efter uppköpet 

varit ovilliga att lämna ifrån sig viss information. Detta ses inte längre som ett hinder men har 

varit ett hinder i kunskapsöverföringsprocessen tidigare. Hinder i kunskapsöverföringen 

genom komplicerade relationer kunde också fångas då alla respondenter svarade att individers 

olika beteenden har varit ett hinder och fortfarande spelar in. Detta försvårar således 

fortfarande överföringsprocessen även om många av de missförstånd som uppstått kunnat 

åtgärdas.  Således skiljer sig de hinder som kan uppstå i virtuella team från de primära 

hindren Szulanskis (1996) studie visade. Vår undersökning stämde överens med Szulanskis 

studie på två punkter, kausal tvetydighet och en komplicerad relation mellan källan och 

mottagaren. Vår undersökning visade att det tredje hindret i vår organisation var bristande 

motivation hos sändaren vilket i Szulanskis studie var brist i mottagarens 

upptagningskapacitet. 



	   32	  

Således visar vår undersökning att virtuella team kan stöta på andra hinder i 

kunskapsöverföringsprocessen än team som arbetar på samma fysiska plats.  
 

 

Hinder i överföringsprocessen JA NEJ 

Kausal tvetydighet X   

Ny kunskap   X 

Bristande motivation hos sändaren X   

Bristande tillit till mottagaren   X 

Bristande motivation hos mottagaren   X 

Bristande upptagningskapacitet   X 

Bristande mottagningskapacitet   X 

Ofruktsam kontext i organisationen   X 

Komplicerade relationer X   

 

Figur 2. Resultat av vilka hinder som uppstått i kunskapsöverföringsprocessen 
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7. Diskussion  
Varför hindren i kunskapsöverföringsprocessen skiljer sig å mellan virtuella team och team 

som arbetar på samma plats kan inte denna undersökning svara på då detta inte undersöktes. 

En indikation till varför detta skulle kunna skilja sig åt är på grund av att virtuella team stöter 

på andra problem än vad team som arbetar på samma fysiska plats gör och dessa problem 

påverkar de olika kunskapsöverföringshindren mer eller mindre.  

Anledningen att bristande motivation hos sändaren var det kunskapshinder som uppstått i 

de virtuella teamen skulle kunna grundas i avsaknaden i fysisk interaktion. Då en av 

respondenterna från Inc känt en motsträvan från AB att dela med sig av kunskap till följd av 

svårigheter att bygga en relation vilket tidigare forskning visat vara en väsentlig del för att 

kunskapsöverföring ska ske. Respondenten var noga med att påpeka att det var en känsla som 

infann sig i början av samarbetet men allteftersom relationen stärkts och förtroendet ökat så 

har det känts lättare att dela med sig av information. Detta stärker det faktum att det tar tid att 

bygga relationer och att relationer är viktigt för tilliten mellan parterna.  

Relativt mindre forskning på området transnationella företag som arbetar i virtuella team 

än forskning kring kunskap har gjorts och därför anser vi att vår undersökning tillför något till 

de befintliga kunskapsluckor som vi har identifierat. Detta gör också att vår studie skiljer sig 

från Szulanski (1996) på så sätt att den tittar på kunskapsöverföring vid arbete i virtuella 

team, samtidigt som den även bidrar med ny fakta som har tagit hänsyn till nya tekniska 

innovationer som öppnar för ett nytt arbetssätt i transnationella företag. 

 

Framtida forskning 
Denna studie har inte undersökt varför hinder i kunskapsöverföringsprocessen skiljer sig 

åt mellan virtuella team och team som arbetar på samma fysiska plats men de faktorer som 

skulle kunna påverka dessa hinder sammanfattas i teoriavsnittet under 2.4. 

Teorisammanfattning. Det skulle vara intressant för vidare forskning att undersöka hur dessa 

problem påverkar kunskapsöverföringshinder enligt Szulanskis (1996) teori om 

kunskapsöverföring.  

Vi har heller inte kunnat identifiera om de båda kunskapsöverföringshinder som stämde 

med de Szulanski (1996) skulle kunna vara större eller mindre i ett virtuellt team och därför 

skulle också detta vara intressant att vidare undersöka i framtida forskning. 
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Bilagor 

Intervjuram till AB 

Intervjuerna	  hade	  en	  semistrukturerad	  utformning.	  Nedan	  presenteras	  de	  frågor	  som	  

ställdes.	  Intervjurespondenten	  fick	  tala	  fritt	  vid	  varje	  fråga	  och	  följdfrågor	  kunde	  ställas	  

för	  att	  förtydliga	  förståelsen	  för	  svaret.	  	  

 

1. Vilken befattning har du och vilka är dina uppgifter inom företaget i korthet? 

 

2. Ligger de olika bolagen i flera länder än ett? 

 

3. Hur ofta kommunicerar ni med företaget som befinner er på annan geografisk plats 

och hur sker denna kommunikation? 
 

4. Hur ofta har du kontakt med den som sitter på motsvarande din tjänst i USA? 

 

5. Hur kommunicerar ni? Via exempelvis Skype, telefon och/eller mail? 

 

6. Följer ni några särskilda rutiner vid era möten? 

 

7. Sker er kontakt spontant eller enbart schemalagt på särskilt bestämda tider? 

 

8. Vilken typ av information skickar ni emellan varandra? 

 

9. Sker all överföring av informationen/kunskapen muntligt (om annat än mail), och förs 

det någon typ av dokumentation vid era samtal? 

 

10. Känner du att sättet att kommunicera skiljer sig mellan Sverige och USA, om man 

tänker rent kulturellt? 

 

11. Med tanke på att ni ändå är ett dotterbolag, känns det som ni mer tar emot information 

än att ni ger. Blir ni exempelvis tillsagda hur saker och ting ska gå till? 

 

12. Märks det tydligt att det är Inc som köpt upp AB och inte tvärt om? 
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13. Har ni fått ändra/anpassa ert arbetssätt för att följa Inc:s riktlinjer? 

 

14. Har du märkt av, eller själv känt en ovilja eller motsträvan att dela med dig av viss 

information? 

 

15. Känner du att kommunikationen mellan dig och din chef i Inc fungerar bra? 

 

16. Känner du att din chef lyssnar på dig och att ni har en öppen dialog? 

 

17. Känner du att ni har användning och kapacitet att ta emot nya arbetssätt och direktiv 

från Inc? 

 

18. Känner du att ni har kunnat implementera Inc:s önskemål i ert arbetssätt? 

 

19. För ni någon typ av dokumentation vid era möten? 

 

20. Känner du att språk, tidsskillnader eller olikheter i beteende i övrigt är ett problem i er 

kommunikation? 
 

21. Har ni rätt utrustning för att kunna hålla fullgoda möten virtuellt? 

 

22. Känner du samma tillit till dina virtuella kollegor och de som jobbar på samma fysiska 

plats? 

 

23. Känner du att det är svårt att kommunicera via exempelvis mail eller telefon? 

 

24. Känner du att avsaknaden av fysisk interaktion skapat missuppfattningar då 

kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kunnat uppfattas? 
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Intervjufrågor till Inc 

	  
1. What is your role in the company and what are your primary tasks? 

 

2. How often do you communicate with Novavax AB, and whom do you communicate 

with in general? 

 

3. Excluding the Matrix meetings, how do you communicate with Novavax AB? Skype, 

e-mail, telephone? And do you follow any special agenda during these meetings? Do 

you keep record of these meetings? 

 

4. Are all of your meetings with Novavax AB scheduled or do you have more 

spontaneous meetings as well? 

 

5. Would you say, that you in general send more information to Sweden than you 

receive? Does Inc (as the owners) according to what you think, give orders or is it 

equal between the both companies? 

 

6. Can you mention any differences in the way people communicate in professional 

conversations (U.S. vs. Sweden)? 

 

7. Is the view of hierarchy different between the companies? E.g. are titles more or less 

important in the U.S.? 

 

 

 



	   39	  

8. On the American side, have you had any discussions regarding cultural differences, 

both formal and informal? 

 

9. Did you (as a company) have any knowledge about Sweden and its culture before the 

acquisition? 

 

10. Do you consider the time difference to be a problem? Why/why not? 

 

11. Can you mention any other problems or obstacles, due to the fact that the companies 

are situated in different countries? 

 

12. Do you feel that there is an open climate between the companies? Is there 

responsiveness between the both companies? 

  

  

Please feel free to add anything that you find of importance regarding the communication and 

knowledge transfer process between Novavax Inc and Novavax AB. 

 If any question is unclear just ask and we can clarify them more thoroughly. 

 

 

 

 

 

	  
 


