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SAMMANFATTNING 

Den pågående globaliseringen innebär ökad konkurrens i världen. Detta har medfört ett 

ökat behov för företag som projektbaserade organisationer (PBO:er) att kunna etablera 

sig på nya marknader, där företagsförvärv är det vanligaste alternativet. Tidigare studier 

har funnit kunskapsöverföring vara en viktig framgångsfaktor för företagsförvärv. 

Därför har kravet på fungerade kunskapsöverföring inom PBO:er blivit än högre 

samtidigt som kunskapsöverföring historiskt sett har visat sig svårt för PBO:er att lyckas 

med. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka vilka metoder för 

kunskapsöverföring som PBO:er kan använda i samband med företagsförvärv.  

För att besvara studiens syfte har en fallstudie genomförts där en induktiv 

forskningsansats använts. Fallstudien genomfördes på BDX Företagen AB (BDX), där 

två företagsförvärv har studerats. Studien bygger på primärdata som insamlats genom 

totalt 20 intervjuer. Studiens datamaterial består även av sekundärdata i form av 

dokument från företaget.  

Insamlad data visade att kunskapsackumulering skedde både inför och under båda 

företagsförvärven. Begränsad erfarenhet inför Förvärv 1 innebar att rutiner för 

förvärvsprocessen inte upprättades, istället lärde man sig under processens gång. Detta 

till stor del genom samarbete i grupp. Genom att rekrytera en individ med stor erfarenhet 

av företagsförvärv inför Förvärv 2 kunde rutiner och instruktioner upprättas. Det 

medförde en effektivare process samt att mängden artikulerad kunskapsöverföring 

minskade under Förvärv 2 jämfört med Förvärv 1. 

Denna studie har bidragit till litteraturen inom organisatoriskt lärande genom att utvidga 

befintlig litteratur inom kunskapsackumulering. Tidigare studier har funnit 

kunskapsackumulering i sällan förekommande situationer vara en ineffektiv typ av 

lärande. Denna studie har dock funnit en vidareutveckling av denna litteratur genom att 

erbjuda en lösning för att kringgå problematiken. Genom att rekrytera individer som 

besitter den efterfrågade kompetensen kan en organisation tillskansa sig ackumulerad 

kunskap oavsett frekvens på situationen. 



 

 

Studien har bidragit med två praktiska implikationer för företagsledare, resurssättare och 

projektledare i PBO:er gällande hur de underlätta företagsförvärv genom att möjliggöra 

kunskapsöverföring. Den första implikationen är att ledtiden från att förvärvet 

genomförts till företaget är integrerat i verksamheten kan kortas om framtida ansvariga 

för verksamheten involveras från start. Den andra implikationen är att arbetet i 

förvärvsprocessen bör anpassas beroende på befintlig mängd kodifierad kunskap. Finns 

inte skrivna rutiner och instruktioner har det visat sig att behovet av artikulerad kunskap 

är stort. Man bör då möjliggöra samarbete, möten och kommunikation genom 

förvärvsprocessen.  
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1. INTRODUKTION 

Detta avsnitt syftar till att ge en förståelse för studiens kontext. Inledande kommer en 

bakgrund presenteras. Det funna problemområdet kommer sedan diskuteras och syftet med 

studien presenteras.  

1.1 Bakgrund 

Kunskap som finns tillgänglig över hela organisationen har visat sig bidra starkt positivt till 

företags prestationer (Argote & Ingram, 2000). Kunskap som finns i en del av verksamheten 

kan nämligen ofta vara till nytta också i andra delar av organisationen (Barrett & Sexton, 

2006). Därför finns mycket litteratur skriven om hur man kan sprida kunskap genom 

kunskapsöverföring (ex. Argote & Ingram, 2000; Tsai, 2001; Bresman, Birkinshaw & 

Nobel, 1999). 

Kunskapsöverföring kan ske på flera nivåer i en organisation (Eriksson, 2013), exempelvis 

mellan två individer eller mellan två projekt (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Således kan 

spridning av kunskap bidra till utveckling på personnivå, till exempel genom ökad kunskap 

om en viss process. Det kan även bidra till utveckling av organisationen som helhet, till 

exempel genom organisatoriska rutiner (Argote & Ingram, 2000).  

Betydelsen av kunskapsöverföring kan antas ha växt i takt med globaliseringen. Den har 

inneburit att företags konkurrenter inte längre bara består av lokala aktörer utan även av 

nationella och internationella aktörer (Archibugi & Iammarino, 2002). Den tilltagande 

konkurrensen har bidragit till ett ökat behov för företag att själva kunna etablera sig på nya 

marknader (Archibugi & Iammarino, 2002; Wolff & Pett, 2004). Det finns flera olika 

etableringsstrategier som ett företag kan använda (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) 

och företagsförvärv är ett av de vanligaste sätten för företag att expandera (Slangen, 2006). 

Det innebär att en befintlig verksamhet köps upp av ett företag som därför inte behöver lägga 

lika mycket tid på att upprätta kontor och anställa personal.  

För att lyckas med nyetableringar och företagsförvärv menar Phan, Wright, Ucbasaran och 

Tan (2009) att lärande är en nyckelaspekt. Verkligheten är dock att kunskapsöverföring 

kräver både tid och resurser och är väldigt utmanande för många företag (Berry, 2015). En 
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företagstyp som har särskilt svårt med kunskapsöverföring är projektbaserade 

organisationer, förkortat PBO:er (Loo, 2002). PBO:er är organisationer vars arbete 

huvudsakligen eller helt och hållet är organiserat kring projekt (Eriksson, 2013). Dessa 

företag fokuserar därmed främst på projekten som sker mot en specifik kund snarare än deras 

funktionella processer (Hobday, 2000).  

Inom bygg- och anläggningsbranschen har PBO:er varit vanligt förekommande sedan länge, 

men under senare tid har det blivit än vanligare även i andra branscher (Blindenbach-

Driessen & van den Ende, 2010). De kännetecknas av att de möter den ökande efterfrågan 

på komplexa integrerade system samt kunskapsintensiva tjänster. Därför har PBO:er blivit 

en viktig typ av aktör i dagens samhälle (Keegan & Turner, 2002; Gann & Salter, 2000) och 

de utgör en av de absolut största bidragsgivarna till västvärldens bruttonationalprodukt 

(Blindenbach-Driessen & van den Ende, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

PBO:ers svaghet att hantera kunskapsöverföring grundar sig främst i avsaknaden av rutiner 

för att fånga in och dela med sig av lärandet som uppstår inom projekt enligt Loo (2002); 

det vill säga svårigheter med att formalisera lärandet för att kunna göra det tillgängligt för 

resten av företaget. Istället för att sprida kunskapen vidare stannar den oftast kvar inom det 

specifika projektet och projektgruppen (Middleton, 1967). Det betyder att kunskapen går 

förlorad då gruppen upplöses eller när projektet avslutas vilket hämmar företagets 

utvecklingskurva (Middleton, 1967). Att finna metoder för att lyckas med 

kunskapsöverföring är således viktigt för PBO:er. Inte minst vid företagsförvärv då 

kunskapsöverföring i samband med detta bedöms vara en av de större framgångsfaktorerna 

(Berry, 2015). 

Fenomenet att företag, däribland PBO:er, etablerar sig på nya marknader, både nationellt 

och internationellt, har varit ett faktum under flera decennier (Barkema, Bell & Pennings, 

1996). Trots att företagsförvärv är den vanligaste etableringsformen (Slangen, 2006) 

misslyckas hela 44 procent av alla förvärv enligt Thomson och McNamara (2001). Berry 

(2015) menar att kunskapsöverföring är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat 
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företagsförvärv. Ett behov av metoder för kunskapsöverföring som PBO:er kan använda i 

samband med dessa finns således. 

Studier av kunskapsöverföring i ovan nämnd kontext kan komma PBO:er till stor nytta men 

saknas idag. Schildt, Maula och Keil (2005), Vermeulen och Barkema (2001) samt Barkema 

et al. (1996) studerar företagsförvärv som en källa till lärande för företag och PBO:er. 

Samtliga har dock fokuserat på en organisatorisk nivå och inte undersökt vilka metoder som 

kan användas för kunskapsöverföringen. Samtidigt har Zollo och Winter (2002) och 

Prencipe och Tell (2001) funnit flera metoder för kunskapsöverföring på olika nivåer men 

inte applicerat dem på PBO:er eller företagsförvärv. Eriksson och Leiringer (2015) har 

studerat PBO:er och metoder för kunskapsöverföring inom företag men har i sin studie inte 

undersökt hur dessa kan användas vid företagsförvärv. Sammanfattningsvis saknas en studie 

som kombinerar aspekterna PBO:er, metoder för kunskapsöverföring och företagsförvärv; 

detta kan lösas genom att tillämpa tidigare funna metoder för kunskapsöverföring inom 

PBO:er i en förvärvssituation. 

1.3 Syfte 

Nyttjande av tidigare kunskap vid företagsförvärv är en framgångsfaktor enligt Berry 

(2015). Trots detta är tidigare studier inom ämnet begränsat. Syftet med detta arbete är att 

undersöka vilka metoder för kunskapsöverföring PBO:er kan använda i samband med 

företagsförvärv.  

Denna studie genomfördes för att bidra till nuvarande litteratur inom organisatoriskt lärande. 

Den utgår från studier inom kunskapsöverföring såsom Zollo och Winter (2002), Eriksson 

och Leiringer (2015) samt Prencipe och Tell (2001). Studien utvidgar litteraturen genom att 

lägga till kontexten företagsförvärv inom PBO:er då kunskapsöverföring studerades. 

Samtidigt har studien praktisk relevans då den kan bistå företagsledare, chefer och 

projektledare inom företagsutveckling att lyckas med kunskapsöverföring i samband med 

företagsförvärv. Detta genom att låta sig inspireras av analyserna av de empiriska funna 

metoder som presenteras under avsnittet resultat i denna rapport. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer teorier om PBO:er att presenteras. Detta följs av en redogörelse av 

nuvarande litteratur om företagsförvärv som etableringsform. Slutligen kommer studiens 

teoretiska ramverk över metoder för att möjliggöra kunskapsöverföring presenteras.  

2.1 Projektbaserade organisationer (PBO:er) 

En projektbaserad organisation (PBO) definieras av Hobday (2000) som ”en organisation i 

vilken projekten är den primära enheten för produktion, innovation och konkurrens” (s. 

874). PBO:er skiljer sig från andra typer av företag på flera sätt. Något som karaktäriserar 

PBO:er är att de är mer komplicerade att driva än andra typer av företag. Detta beror på att 

det ofta är ett stort antal olika aktörer och system som är involverade i projekten, vilket 

ställer stora krav på projektledningen (Blindenbach-Driessen & van den Ende, 2010). En 

annan utmaning som många PBO:er möter förutom komplexiteten är möjliggörandet av 

kunskapsöverföring (Hobday, 2000; Dubois & Gadde, 2002; Gann & Salter, 2000).  

Den största källan till lärande i PBO:er är deras projekt (Prencipe & Tell, 2001). För att 

kunskapen från projekten ska kunna bli användbar för hela organisationen måste den 

implementeras i företagets rutiner och interna processer (Hobday, 2000). PBO:er har dock 

problem med att formalisera lärandet som uppstår i projekten och på så sätt göra det 

tillgängligt för hela organisationen. Detta beror på att PBO:er ofta saknar rutiner för att fånga 

in och dela med sig av vad projektmedlemmarna lärt sig i projekten (Loo, 2002). Detta 

resulterar i att kunskapen oftast stannar kvar inom de specifika projekten samt 

projektgrupperna och går därmed förlorad då projektet avslutas och gruppen upplöses (Loo, 

2002; Middleton, 1967).  

2.2 Företagsförvärv 

Många PBO:er söker kontinuerligt nya sätt att växa. Det blir allt mer komplext för företag 

att göra affärer och därför söks nya marknader till, och användningsområden för, deras 

produkter och tjänster i allt högre grad (Keegan & Turner, 2002). Företag som väljer att 
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äntra en ny marknad måste också fatta beslut om vilken etableringsform de ska äntra med 

(Barkema och Vermeulen, 1998).  

Ett av de vanligaste sätten för företag att expandera och etablera sig är genom 

företagsförvärv (Slangen, 2006). Thomson och McNamara (2001) nämner i sin studie att 44 

procent av nya företagsförvärv anses misslyckade. Det finns dock saker man kan arbeta med 

för att ett företagsförvärv ska bli framgångsrikt. Thomson och McNamara (2001) visade i 

sin fallstudie av sex utländska företagsförvärv att det är viktigt med flexibilitet och 

innovation för att förvärv ska lyckas. Företagen som studerades använde grupper med 

entreprenörer som arbetade för att uppmuntra ett entreprenörsbeteende inom företaget som 

därmed främjade flexibiliteten och innovationen.  

Hur själva förvärvet sker är viktigt. Författare som Cartwright och Cooper (1993) menar att 

långvarig framgång vid företagsförvärv uppnås genom processledning, effektiv 

kommunikation och att man bryr sig och tar hänsyn till både individerna i det förvärvade 

företaget och individerna i det förvärvande företaget. Trots detta så fann Birkinshaw, 

Bresman och Håkanson (2000) att den mänskliga sidan av företagsförvärv ofta glöms bort 

av chefer. Cheferna fokuserar främst på att genomföra affären och skapa operativa synergier 

snarare än att leda människorna på båda sidor av förvärvet genom förändringen.  

Kulturell kompatibilitet är också positivt vid ett företagsförvärv; det minskar stressen på en 

individuell nivå och gör integreringsprocessen enklare (Birkinshaw et al., 2000). Barkema 

och Vermeulen (2001) nämner flera studier som visar på att skillnader i företagskultur kan 

hämma prestationen hos företaget efter förvärvet. Cartwright och Cooper (1993) instämmer 

och fann i sin studie att kulturella olikheter ökar sannolikheten att företagsförvärv 

misslyckas. Speciellt om kulturerna även är rotade i olika nationaliteter (Barkema & 

Vermulen, 2001). Barkema och Vermulen (2001) betonar att olikheter i kultur kan skapa 

spänningar och att det förvärvade företaget kan bli motsträvig till att implementera nya sätt 

att arbeta. 

Tidigare studier av till exempel Haspeslagh och Jemison (1987) har även betonat att det är 

viktigt att hantera processen som sker efter företagsförvärvet. Birkinshaw et al. (2000) 

instämmer. De påpekar i sin studie att många menar att strategisk och organisatorisk 
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passform ger potentiella synergier, men att det som har störst betydelse för verkställandet av 

förvärvet är företagets förmåga att på ett effektivt sätt hantera processen som sker efter 

företagsförvärvet.  

2.3 Ramverk över metoder för kunskapsöverföring 

Enligt Argote och Ingram (2000) definieras kunskapsöverföring som processen där en del 

av organisationen (till exempel en grupp, enhet eller division) påverkas av andras 

upplevelser och erfarenheter. Vid kunskapsöverföring så är det viktigt att förstå att man inte 

alltid direkt kan applicera vad man lärt sig i ett projekt på ett annat, utan att kunskapen eller 

lärdomen kan behöva anpassas till de nya omständigheterna (Prencipe & Tell, 2001). Detta 

överensstämmer med Argote och Ingram (2000) som påpekar att kunskapsöverföringen 

kommer att ha en negativ effekt på företagets prestation om inte kunskapen man flyttar är 

kompatibel med situationen dit den flyttas. 

Det finns olika typer av lärande som kan ske i företag. Zollo och Winter (2002) samt 

Eriksson och Leiringer (2015) använder begreppen kunskapsackumulering, 

kunskapsartikulering och kunskapskodifiering. Kunskapsackumulering sker genom att 

upprepande gånger utföra liknande uppgifter (Prencipe & Tell, 2001). Kunskapsartikulering 

är ett gemensamt lärande som sker när individer diskuterar deras åsikter och tankar, deltar i 

konstruktiva konfrontationer och utmanar varandras synpunkter (Eriksson & Leiringer, 

2015). Kunskapskodifiering uppstår när den ackumulerade och artikulerade kunskapen 

överförs till skriftliga procedurer, manualer och guider (Zollo & Winter, 2002). De 

aktiviteter som genomförs för att främja kunskapsöverföring som hittats i den befintliga 

litteraturen presenteras i Tabell 1 på nästa sida; i den kan utläsas vilka metoder som studerats 

i samband med vilka typer av kunskapsöverföring och ge en bild av vilken litteratur som 

använts för att analysera insamlad data.  
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Tabell 1: En sammanställning av litteraturen som använts för att analysera empirisk data. 

Författare (År) 
Typ av 

studie 
Ämne Typ* Aktiviteter för kunskapsöverföring 

Almeida & 

Kogut (1999) 

Empirisk 

studie 

Lokalisering av kunskap & 

mobilitet 
Ack. Återanvändning av nyckelpersoner 

Argote & 

Ingram (2000) 

Litteratur-

studie 

Kunskapsöverföring som 

konkurrenskraft 

Art. 

Kod.  
Kommunikation, inbäddad kunskap  

Brady & Davies 

(2004) 
Fallstudie 

Explorativt & exploaterande 

lärande 
Art. Kod.  Möten & rutiner 

Dai & Wells 

(2004) 

Litteratur-

studie 

Projektledningskontors 

egenskaper & relation till 

projektprestationen 

Kod. Rutiner, databaser och policys  

Dubois & 

Gadde (2002) 

Litteratur-

studie 

Konstruktionsindustrin som 

ett löst kopplat system 
Kod.  Rutiner 

Eriksson & 

Leiringer (2015) 

Litteratur-

studie 

Explorativt & exploaterande 

lärande i PBO:er 

Ack. Art. 

Kod.  

Återanvändning av nyckelpersoner, 

kommunikation, möten, dokumentera 

möten, databaser & rutiner 

Galbraith (1990) Fallstudie 
Överföra tillverkningsteknik 

i hightech företag 
Ack. Återanvändning av nyckelpersoner 

Hobday (2000) Fallstudie 
Effektiviteten av att 

producera CoPs i PBO:er 
Art. Kod.  Kommunikation & rutiner 

Jansen et al. 

(2006) 
Fallstudie 

Explorativ & exploaterande 

innovation. 
Kod. Rutiner 

Keegan & 

Turner (2002) 
Fallstudie Innovation i PBO:er Ack. Art. 

Återanvändning av nyckelpersoner, 

kommunikation & grupptänk 

Knauseder et al. 

(2007) 

Enkät-

studie 

Lärandemetoder för PBO:er 

i byggbranschen. 
Art. Kod. Grupptänk & rutiner 

Newell et al. 

(2006) 
Fallstudie 

Kunskapsdelning mellan 

projekt 
Art. Kod.  Kommunikation & databaser 

O’Reilly & 

Tushman (2004) 
Tidsskrift 

Den ambidextriösa 

organisationen 
Ack. Matcha individer med önskat lärande 

Pemsel & 

Müller (2012) 

Empirisk 

studie 

Styrning av kunskap i 

PBO:er 
Art. Kod. 

Kommunikation, grupptänk, möten & 

rutiner 

Pemsel & 

Wiewiora 

(2013) 

Multipel 

fallstudie 

Projektledningskontor & 

kunskap i PBO:er. 

Ack. Art. 

Kod. 

Återanvändning av nyckelpersoner, 

kommunikation, grupptänk & 

databaser 

Prencipe & Tell 

(2001) 
Fallstudie 

Lärande mellan olika 

projekt: Processer och 

resultat av kodifiering i 

PBO:er  

Ack. Art. 

Kod.  

Återanvändning av nyckelpersoner, 

kommunikation, grupptänk, möten, 

anteckna, dokumentera möten & 

databaser 

Scarbrough et 

al. (2004) 
Fallstudie 

Projektbaserat lärande & 

inlärningsgränser 
Ack. Återanvändning av nyckelpersoner  

Schindler & 

Eppler (2003) 

Litteratur-

studie 

Projektinlärningsmetodet 

och framgångsfaktorer. 
Art. Kod. Möten & dokumentera möten 

Swan et al. 

(2010) 

Empirisk 

studie 

Varför organisationer 

lär/inte lär sig från projekt.  

 

Ack. Art. 

Kod. 

Återanvändning av nyckelpersoner, 

möten & databaser 

Teece et al. 

(1997) 

Litteratur-

studie 

Dynamiska egenskaper och 

strategisk ledning.  
Art. Kod.  Grupptänk & rutiner 

Williams (2008) 
Litteratur-

studie 

Hur organisationer lär sig 

från projekt 
Art. Kod.  

Kommunikation, möten, grupptänk & 

databaser 

* Typ av kunskapsöverföring: Kunskapsackumulering (Ack.), kunskapsartikulering (Art.) och kunskapskodifiering 

(Kod.). 
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2.3.1 Kunskapsackumulering 

Kunskapsackumulering uppstår när en person lär sig av sina handlingar (Prencipe & Tell, 

2001). Författare som Swan, Scarbrough och Newell (2010) argumenterar för att 

kunskapsackumulering är den vanligaste typen av lärande inom PBO:er. Scarbrough et al. 

(2004) instämmer och fann i deras fallstudie av två stora byggnadsprojekt att lärandet främst 

skedde genom erfarenhet snarare än att använda sig av dokumenterad kunskap från tidigare 

projekt. 

Lärande genom kunskapsackumulering är som mest effektivt när en typ av uppgift sker med 

hög frekvens. Det ska alltså inte gå långt mellan gångerna som denna typ av uppgift utförs. 

En anledning till detta är att individens minne annars blir en avgörande faktor (Zollo & 

Winter, 2002). Vid kunskapsackumulering finns ett beroende av att personen som 

ackumulerar kunskapen också kommer ihåg den, till exempel vad som gick bra och vad som 

gick dåligt. Glömmer individen bort detta är kunskapen tappad och lärande måste ske på 

nytt. Sannolikheten att en individ fortsätter minnas kunskapen anses betydligt större om 

situationen sker ofta, så hen påminns kontinuerligt. Således är kunskapsackumulering som 

mest effektivt vid frekvent förekommande händelser (Zollo & Winter, 2002).   

För att kunskapsackumulering ska vara en effektiv metod för lärande ska även uppgifterna 

ha en låg varians (Zollo & Winter, 2002). När uppgifterna skiljer sig åt mellan gångerna blir 

det svårt för individen att avgöra tillämpbarheten av tidigare lärdomar och erfarenheter. Det 

blir även utmanande att göra lämpliga generaliseringar. I drömscenariot ska situationen till 

stor grad se likadan ut varje gång och uppgiften ska vara tydlig. Hur samtliga deluppgifter 

hänger samman samt vad resultatet ska bli ska också framgå tydligt (Zollo & Winter, 2002).  

Kunskapsackumulering anses däremot vara den minst effektiva typen av lärande när PBO:er 

ska lära sig mellan olika projekt (Prencipe & Tell, 2001). Detta beror på att projekt i PBO:er 

ofta skiljer sig från varandra i flera olika aspekter och erfarenheter som uppstår i projekt kan 

således inte appliceras direkt på framtida projekt (Hobday, 2000). Frekvensen mellan att 

projekt sker är ofta låg, det tar därmed relativt lång tid mellan gångerna man genomför 

likande projekt (Prencipe & Tell, 2001). Projekten som PBO:er genomför är dessutom ofta 

komplexa och innefattar många olika delar och parter, vilket ofta kan resultera i en 
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otydlighet (Hobday, 2000). Nedan presenteras en metod som PBO:er kan använda vid 

kunskapsackumulering.  

Återanvända nyckelpersoner 

I ett företag så kan det finnas speciella personer som främjar kunskapsöverföringen inom 

organisationen. Prencipe och Tell (2001) nämner i deras studie begreppet “knowers”. Detta 

kan vara individer, men är ofta deltagare i en kollektiv gemenskap som skapar deras kunskap 

genom att använda sig av tidigare källor av kunskap och erfarenheter i deras handlingar.  

Prencipe och Tell (2001) nämner även återanvändningen av experter som ett sätt att arbeta 

med kunskapsöverföring. Dessa personer har stor erfarenhet inom ett specifikt område som 

de arbetat i under en längre tid. O’Reilly och Tushman (2004) instämmer och betonar att 

man kan välja specifika individer med en uppsättning av personliga egenskaper för att 

matcha det lärande man vill åstadkomma i ett specifikt projekt.  

Almeida och Kogut (1999) fann i deras studie att kunskapsöverföringen ytterligare kan 

främjas när erfarna personer återanvänds genom att flyttas runt inom organisationen. Då kan 

både inneboende kunskap och konkret kunskap överföras till nya sammanhang (Galbraiths, 

1990). Enligt Argote och Ingram (2000) så är människor även duktiga på att anpassa 

kunskap så att den blir kompatibel med den nya miljön. Författare som till exempel Keegan 

och Turner (2002) samt Swan et al. (2010) instämmer och påpekar att kunskapsöverföring 

mellan projekt oftast uppnås genom att individer flyttar från ett projekt till ett annat och delar 

med sig av sina erfarenheter. 

2.3.2 Kunskapsartikulering 

Kunskapsartikulering uppstår genom att människor reflekterar och diskuterar med varandra 

(Eriksson & Leiringer, 2015). Denna typ av lärande sker när individer delar med sig av sin 

ackumulerade kunskap och diskuterar den delade kunskapen med varandra. Då kan man 

uppnå en ökad förståelse för hur saker och ting hänger samman med utfallet av situationen 

(Zollo & Winter, 2002).  

Kunskapsartikulering som lärande är speciellt effektivt vid genomförandet av komplexa 

projekt (Zollo & Winter, 2002). Likaså då oväntade situationer uppstår (Enberg, Lindkvist 
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& Tell, 2006). Den kunskapsöverföring som sker genom artikulering kan då anpassas efter 

omständigheterna som råder vid just den gällande situationen (Enberg et al., 2006).  

Kunskapsartikuleringens effektivitet är inte heller beroende av en uppgifts frekvens, 

tvärtom. Utmaningarna med kunskapsackumulering vid sällan förekommande situationer 

kan istället avhjälpas med artikulering av kunskap hos mer erfaren personal. Att sprida 

lärdomar genom  artikulering minskar beroendet av övriga individers minne av tidigare 

erfarenheter (Zollo & Winter, 2002).  

Det finns dock en nackdel med att göra sig beroende av artikulering av kunskap. För ju oftare 

kunskapsartikuleringen måste ske, det vill säga: med ju högre frekvens liknande situationer 

sker, desto dyrare blir det för företaget att artikulera kunskap (Zollo & Winter, 2002). Detta 

som ett direkt resultat av metoderna för artikuleringen; ofta i form av tid som krävs för att 

möjliggöra och genomföra kommunikationen. Detta kan resultera i att 

kunskapsartikuleringen tar resurser från det dagliga arbetet (Zollo & Winter, 2002).  

Kunskapsartikulering är ett effektivt sätt för PBO:er att lära sig mellan olika projekt 

(Prencipe & Tell, 2001). Detta beror på att kunskapsartikulering passar i en miljö som 

präglas av komplexitet och variation, vilket många PBO:er befinner sig i (Hobday, 2000). 

Frekvensen mellan att liknande projekt sker hos PBO:er är låg (Prencipe & Tell, 2001). På 

grund av de förutsättningar som de befinner sig i så fyller kunskapsartikulering ett viktigt 

syfte vad gäller lärande mellan projekt (Prencipe & Tell, 2001). Ett problem som PBO:er 

stöter på vad gäller kunskapsartikulering är att det kan vara svårt att implementera i 

organisationen (Swan et al., 2010). Nedan presenteras fem metoder som kan användas vid 

kunskapsartikulering. 

Kommunicera med varandra  

Kunskapsöverföring sker ofta genom kommunikation person till person (Prencipe & Tell, 

2001). Trots att verktyg och rutiner ofta anses viktiga för att överföra kunskap så anser ett 

företag inom kraftgeneratorindustrin i studien av Prencipe och Tell (2001) att 

kommunikation mellan personer fortfarande är värdefullt och användbart när det handlar om 

att dela med sig av idéer och kunskap. Detta beror på att möten för att dela med sig av 

lärdomar oftast sker när ett problem väl uppstått, medan personlig kontakt sker regelbundet. 
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Argote och Ingram (2000) instämmer att interaktion mellan människor är den största källan 

till kunskapsöverföring. I studien av Prencipe och Tell (2001) undersöks även ett företag 

inom flygbranschen. Även i detta företag sker den huvudsakliga kunskapsöverföringen 

genom informella samtal personer emellan. 

Hobday (2000) fann samma sak i sin studie där han undersökte ett stort tyskt företag som 

producerar komplexa partikelacceleratorsystem. På en av deras avdelningar som är 

projektbaserad så har de etablerat ett program för att bygga utrymme för lärande och tid till 

att reflektera över till exempel genomförda projekt. Detta projekt bygger på kommunikation 

mellan två personer med olika grader av erfarenheter. För att göra detta på ett så effektivt 

sätt som möjligt så uppmuntrades nyanställda att lära sig från anställda med mer erfarenhet. 

Detta ansågs vara mest produktivt på lång sikt eftersom de mindre erfarna då fick möjlighet 

att ta del av de erfarnas inneboende kunskap. 

Gemensamt lösa problem 

Enligt Teece et al. (1997) så uppstår kunskapsöverföring inte endast genom att en person lär 

en annan person. Kunskapsöverföring sker även i processen när en grupp tillsammans ska 

lösa ett komplext problem som kräver nya sätt att tänka på. Pemsel och Wiewiora (2013) 

instämmer och menar att det huvudsakliga sättet som PBO:er lär sig på är genom att nyttja 

den totala kunskapen som finns hos projektmedlemmarna. Även Prencipe och Tell (2001) 

nämner grupptänkandet som en metod för att främja kunskapsöverföring.  

Anordna möten för erfarenhetsåterföring 

Författare som Schindler och Eppler (2003) föreslår möten för erfarenhetsåterföring som en 

metod för att överföra kunskap och minska risken att kunskap går förlorad inom en 

organisation. Dessa möten syftar till att dela med sig av kunskap och lärdomar som uppstått 

i projekt. Även Brady och Davies (2004) nämner att möten för erfarenhetsåterföring är ett 

sätt att arbeta med kunskapsöverföring. I dessa möten reflekterar projektmedlemmarna över 

deras tidigare handlingar för att öka deras förståelse och eventuellt diskutera möjliga länkar 

som finns mellan handlingar och resultat.  

Kunskap som uppstår i projekt är ofta svår att formalisera (Lindkvist, 2004). När projektet 

avslutas prioriteras oftast inte möten för erfarenhetsåterföring och kunskapen förloras 
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(Pemsel & Wiewiora, 2013). Därför betonar Schindler och Eppler (2003) projektledarens 

möjlighet att främja kunskapsöverföringen genom att införa kontinuerliga möten för 

erfarenhetsåterföring.  

Prencipe och Tell (2001) undersökte ett företag som tillverkar flygsimulatorer. I detta 

företag har cheferna infört kontinuerliga möten efter genomförandet av varje fas i projektet 

för att dra lärdomar av varandra. Mötena hålls kontinuerligt så att inga viktiga lärdomar ska 

gå förlorade. Cheferna tyckte att dessa möten är positivt för det fortsatta arbetet men även 

för framtida projekt då det möjliggör för de anställda att reflektera och öka förståelsen för 

sina handlingar, men också för att eventuellt hitta tydliga relationer mellan en specifik 

handling och en prestation. Prencipe och Tell (2001) nämner även att dessa möten kan ske 

inom ett specifikt projekt, men att möten för att dra lärdomar av varandra också kan ske 

mellan ett antal olika projekt.  

Anordna informella möten 

Förutom uppstyrda möten för erfarenhetsåterföring så är även seminarier och forum metoder 

för att främja kunskapsartikulering. I företaget som tillverkar mjukvarusystem i Prencipe 

och Tells (2001) studie så uppmuntrades informella och spontana sätt att dela med sig av 

kunskap, till exempel genom seminarier. I deras studie undersöktes även företaget inom 

flygbranschen och även detta företag förespråkar denna typ av kunskapsöverföring. I detta 

företag hade de varannan månad ett forum som leds av projektledare där man fritt delar 

information med varandra. 

Utforma arbetsplatsen för att möjliggöra diskussion 

Arbetsplatsen går att anpassa för att främja kunskapsöverföring. I studien av Prencipe och 

Tell (2001) undersökte de ett företag inom försvarsindustrin där arbetsplatsen var utformad 

för att främja den informella och spontana kommunikationen mellan de anställda. Detta 

genom att bland annat placera de anställdas arbetsstationer nära varandra så att det skulle 

vara lätt att föra spontana diskussioner och artikulera kunskap med varandra. 
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2.3.3 Kunskapskodifiering 

Kunskapskodifiering innefattar lärande genom att omvandla erfarenheter till skriftliga 

handböcker, dokument, databaser, manualer, rutiner etcetera. Kunskapskodifiering uppstår 

då ackumulerad och artikulerad kunskap omvandlats till en skriftlig handling (Zollo & 

Winter, 2002). Kodifierad kunskap argumenteras skapa en övergripande förståelse hos 

samtliga projektdeltagare och tillåter en effektiv kunskapsintegrering vid osäkra 

förhållanden (Enberg et al., 2006). Utfallet av kunskapskodifiering är dels ett lager med 

kunskap samt kunskapsöverföring genom implementering och replikering (Prencipe & Tell, 

2001).  

Kunskapskodifiering som lärandetyp är, precis som kunskapsartikulering, effektiv vid 

komplexa projekt och situationer som sker med låg frekvens (Zollo & Winter, 2002). 

Kunskapskodifieringen fyller ett minst lika viktigt syfte som kunskapsartikuleringen för 

PBO:ers lärande mellan projekt (Prencipe & Tell, 2001) eftersom den möjliggör 

kunskapsöverföring mellan projekt trots låg frekvens, hög variation och otydlighet (Zollo & 

Winter, 2002). Detta förutsatt att den kodifierade kunskapen bär visst mått av 

generaliserbarhet. 

Kunskapskodifieringen är det mest effektiva lärandet vid uppgifter som sker med låg 

frekvens eftersom det på intet sätt är beroende av individens minne (Zollo & Winter, 2002). 

Vid ofta förekommande uppgifter minskar effektiviteten relativt kunskapsackumulering då 

dokumentationen riskerar att stjäla resurser från lösandet av uppgifterna. Likaså kan 

effektiviteten av kunskapskodifieringen minska om variationen i situationerna är hög då det 

medför ett ständigt behov av att anpassa och revidera dokumenten om de inte är nog 

generella  (Zollo & Winter, 2002). 

Kunskapskodifiering är ofta det mest effektiva sättet för att främja kunskapsöverföringen 

mellan projekt. Men många PBO:er har svårigheter med att skapa och implementera guider, 

handböcker och rutiner i organisationen (Zollo & Winter, 2002). Nedan presenteras tre 

metoder som PBO:er kan använda för att främja kunskapskodifieringen.  
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Föra anteckningar 

I studien av Prencipe och Tell (2001) undersöktes ett företag som är en del av ett större 

försvarskonglomerat. I detta företag anser cheferna att deras huvudsakliga kunskapsresurs 

finns i huvudet hos de anställda. På detta företag utrustas därför de anställda med 

pappersbaserade verktyg för att de ska kunna anteckna vad de lär sig eller upptäcker under 

sina dagliga aktiviteter för att detta senare ska kunna användas i andra projekt. Prencipe och 

Tell (2001) nämner förande av dagböcker som ett möjligt verktyg till kunskapsöverföring. 

Även vid möten för erfarenhetsåterföring ska kunskapen och lärdomarna som uppstått 

dokumenteras enligt Schindler och Eppler (2003).  

Tillhandahålla databaser 

Prencipe och Tell (2001) undersökte bland annat ett företag inom försvarsindustrin. För att 

fånga lärdomar i detta företag hade de infört ett dokumentsystem där de sparar historiska 

filer om projekten. Det är projektledarnas ansvar att förbereda dessa dokument i slutet av 

varje projekt och fyra gånger per år granskas dessa dokument för att möjliggöra uppdatering 

av procedurerna dokumenterade i en handbok. I studien av Prencipe och Tell (2001) 

undersöktes även ett företag inom kraftgeneratorsindustrin; också detta företag hade en 

databas med dokumentation från gamla projekt. 

Williams (2008) nämner också databaser som ett sätt att främja kunskapskodifiering och 

betonar vikten av att ha en extern medlare som ansvarar för att granska dokumentationen. 

Syftet med detta är att skapa en sammanhängande databas där informationen ska vara enkel 

att dela och använda i flera olika projekt. Newell, Bresnen, Edelman, Scarbrough och Swan 

(2006) instämmer och påpekar att när det är projektmedlemmarna som bifogar innehåll till 

databasen så fokuserar de främst på unika produktegenskaper, snarare än mer generaliserbar 

processkunskap vilket är enklare att nyttja i framtida projekt.  

Skapa rutiner 

Ett annat sätt att arbeta med kunskapskodifiering är genom organisatoriska rutiner. Detta 

genom att dessa rutiner gång på gång visar de anställda rätt sätt att utföra ett arbete på (Teece 

et al., 1997). Jansen, Van Den Bosch och Volberda (2006) påpekar dock vikten av att ny 

kunskap som uppstår, till exempel i projekt, implementeras i företagets rutiner och 
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processer. Håller man inte rutiner och processer uppdaterade hämmar man utvecklandet av 

kunskapen inom företaget (Teece et al., 1997).  

Enligt Hobday (2000) samt Dubois och Gadde (2002) så är rutiner ett sätt för PBO:er att 

överföra kunskap mellan den interna organisationen och de externa projekten som 

genomförs mot kunderna. Pemsel och Müller (2012) betonar att ledningen i ett företag spelar 

en stor roll vad gäller att främja kunskapsöverföringen. Enligt dem så är det ledningen som 

har möjlighet att skapa förutsättningar för att kunskapen fångas och förs vidare genom att 

implementera rutiner i företagsstrategin. 

Dai och Wells (2004) betonar risken med att hämma flexibiliteten och kreativiteten genom 

att använda rutiner. Enligt Dai och Wells (2004) så ska rutiner och standarder vara 

detaljerade nog för att ge guidning, men tillräckligt vaga för att inte hindra kreativitet och 

flexibilitet. Utmaningen för företagsledningen blir därför att antingen skapa olika rutiner och 

standarder för olika typer av projekt eller skapa tillräckligt generaliserbara rutiner som kan 

användas i olika projekt (Eriksson & Leiringer, 2015).   
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3. METOD 

Nedan presenteras hur studien genomförts och analyserats. Detta avsnitt syftar till att skapa 

transparens och möjliggöra granskning av studiens utformning. Förutom forskningsansats, 

datainsamling och analysmetod beskrivs även fallstudieobjektet. 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen på studien var induktiv. En induktiv studie syftar till att låta insamlad 

data, oftast kvalitativ, leda till utveckling av kategorier och teorier (Yin, 2013). Det är ett 

vanligt val av forskningsansats för studier som önskar upptäcka nya teorier, snarare än testa 

befintlig teori. 

För att samla in kvalitativ data genomfördes en fallstudie. Fallstudie ansågs lämpligast då 

sådana ofta ger originella och induktiva resultat med stor empirisk validitet (Eisenhardt, 

1989). Fallstudier möjliggör också studier av aktuella situationer och skeenden enligt 

Merriam (1994). I detta fall fanns möjligheten att studera två fall inom ett och samma 

företag. Genom att studera två delenheter möjliggjordes djupare total analys samt relevanta 

slutsatser dragna genom jämförande av delenheterna. 

3.2 Val av fallstudieobjekt 

Som fallstudieobjekt valdes BDX Företagen AB, hädanefter kallat BDX. BDX är en koncern 

som är verksam inom branscherna entreprenad, anläggning, logistik och industri där de 

arbetar projektbaserat. Rötterna finns i Norrbotten, men BDX är numera en aktör även i 

Västerbotten, Västernorrland och Mälardalen. År 2015 omsatte företaget drygt 2,8 miljarder 

kronor, vilket med sina cirka 500 anställda gör dem till ett stort företag. 

BDX är ett snabbt växande företag som de senaste åren etablerat sig på nya marknader. 

Etableringsformen har ofta varit företagsförvärv vilket gjorde BDX till ett lämpligt val av 

fallstudieobjekt. För att möjliggöra jämförelse valdes två historiska företagsförvärv ut: 

Förvärv 1, som genomfördes för cirka tre år sedan i Västerbotten och Förvärv 2, som 

genomfördes för ett år sedan i Mälardalen. Valet föll på dessa företagsförvärv då 
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respondenterna menade att Förvärv 2 var lyckat medan Förvärv 1 var mindre lyckat. Förvärv 

2 kunde nämligen, enligt respondenterna, integreras in i befintlig verksamhet direkt efter 

förvärvsprocessen medan det dröjde många månader innan Förvärv 1 var operativt i BDX:s 

verksamhet på förväntat sätt. Möjligheten att studera och jämföra två historiska 

företagsförvärv med olika framgång bedömdes skapa förutsättningar för mångfacetterade 

resultat och slutsatser. 

3.3 Datainsamling 

Datamaterialet består av intervjuer samt sekundärdata i form av dokument från företaget. 

Intervjuerna genomfördes i två olika faser för att möjliggöra löpande analys samt 

uppföljande intervjuer. Genomgående för samtliga faser är att individerna valdes ut genom 

ett icke-sannolikhetsurval. Vidare förklaring till urval ges i samband med beskrivning av 

respektive fas. 

Den stora majoriteten av alla intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats. 

Med en respondent genomfördes intervjun via videolänk med Skype på grund av geografiskt 

stort avstånd. Ytterligare en respondent hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju utan 

svarade istället skriftligt på frågor via mail. 

I fas 1 genomfördes ostrukturerade intervjuer med två huvudsakliga syften. Det ena var att 

översiktligt förstå vilka delar av företaget som varit involverade i de historiska 

nyetableringarna. Det andra syftet var att identifiera anställd personal som besitter djupare 

kunskap om, och erfarenhet av, de historiska nyetableringarna.  

Den initiala urvalsgruppen valdes genom ett kvoturval. Alltså genom att man identifierar 

relevanta subgrupper och sedan väljer ut individer från varje subgrupp (Merriam, 1994). I 

detta fall identifierades företagets olika verksamhetsdivisioner som relevanta subgrupper. 

De individer som valdes ut var personer med övergripande verksamhets- och personalansvar 

inom varje division. En sammanställning av dessa återfinns i Tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2: Respondenter inom BDX intervjuade i fas 1. 

Nr. Position 
Speciellt relevant 

för 
Avdelning 

Längd 

(min) 

1 Projektchef - Affärsområde 1 34 

2 Divisionschef Förvärv 1 Affärsområde 1 56 

3, 4 Affärschef 1 & 2 Förvärv 2 Affärsområde 2 53 

5 Divisionschef  - Affärsområde 3 22 

6 Projektchef - Affärsområde 3 67 

7 Affärschef - Affärsområde 4 43 

8 Affärschef - Affärsområde 5 26 

Totalt: 301 min 

 

I fas 2 genomfördes semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna fas var att erhålla en 

djupare förståelse för de historiska nyetableringarna och de respektive branscherna som 

företagsförvärven var verksamma inom. Därför intervjuades både intern personal samt 

externa aktörer. 

Den interna personalen valdes ut med hjälp av nätverksurval. Ett nätverksurval innebär att 

tidigare intervjupersoner – i detta fall de från fas 1 – har identifierat lämpliga individer för 

nästkommande intervjuer (Merriam, 1994).  De externa aktörer som intervjuades valdes ut 

på två kriterier: 1) De har identifierats som aktörer med särskild expertis inom branscherna. 

2) De har identifierats som aktörer med särskild expertis i nyetableringar och 

företagsförvärv.  

Under fas 2 insamlades den största datamängden. Samtliga intervjuer under denna fas 

spelades in och transkriberades. Intervjuerna varierande i längd mellan 17 och 122 minuter 

och totalt resulterade fas 2 i 76 sidor transkriberad text. En sammanställning av personerna 

som intervjuades följer i Tabell 3 på nästa sida. 
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Tabell 3: Respondenter intervjuade i fas 2. 

 

3.4 Analysmetod 

Som analysmetod för data användes konstant jämförelseanalys, vilket innebär att data som 

samlats in har analyserats, jämförts med teorin och bearbetats löpande (Merriam, 1994). De 

löpande analyserna har legat till grund för kontinuerliga justeringar och förändringar inför 

efterkommande intervjuer. Målet med ett sådant tillvägagångssätt är att genom kontinuerliga 

iterationer arbeta fram en teori med stark koppling till insamlad data (Leech & 

Onwuegbuzie, 2008). 

En stor fördel med valet av analysmetod var att efterkommande intervjuer har kunnat 

justeras beroende på genererad kunskap, detta med avseende på urval av intervjupersoner 

samt intervjufrågor. En utmaning vid användning av konstant jämförelseanalys generellt är 

avgränsningar för studien. Risken att intervjudata innehåller diffus, och för studien 

irrelevant, information är överhängande vilket kan medföra svårigheter att behålla fokus om 

inte tydliga avgränsningar för studien existerar (Merriam, 1994). Detta motverkades genom 

att i studiens tidiga skede avsätta tid för uppföljande och förtydligande intervjuer.  

Nr. Organisation 
Speciellt 

relevant för 
Position 

Längd 

(min) 

9 BDX Förvärv 1 Divisionschef affärsområde 5 59 

10 BDX Förvärv 2 Divisionschef affärsområde 2 59 

11 BDX - Projektingenjör affärsområde 4 22 

12 BDX Förvärv 1&2 CFO 40 

13 Förvärvat företag 2 Förvärv 2 Driftchef 37 

14 BDX - Medleverantör affärsområde 2 33 

16 

Företag inom logistik, verksamma 

på hemmamarknaden samt 

marknad 3, 24 anställda 

- VD 77 

17, 18 Informationsorganisation - Rådgivare 1 & 2 122 

19 Kommun 1 - Näringslivschef 17 

20 Kommun 2 - Näringslivschef Mailkontakt 

Totalt: 466 min  
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I analysen kodades insamlad data i tre steg som beskrivet av Strauss och Corbin (2014): 

öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. I första steget kodades data genom 

öppen kodning; data delas upp i mindre segment och beskrivs genom att tilldelas en rubrik. 

Sedan grupperades de fragmenterade bitarna i kategorier och underkategorier utifrån 

mönster som upptäcktes, detta kallas axial kodning. De preliminära övergripande kategorier 

som framträdde var: inför förvärv och under förvärv. Slutligen genomfördes selektiv 

kodning vilket innebär att kodad data användes för att bygga ny teori genom att ta fram 

teman som kan beskriva skeendena på en aggregerad nivå.  

3.5 Kvalitetshöjande åtgärder 

Kvaliteten i en kvalitativ studie som denna kan, enligt Lincoln och Guba (1985), höjas 

genom att tillse fyra olika element. Nämligen studiens trovärdighet, generaliserbarhet, 

pålitlighet och anpassningsbarhet. Nedan beskrivs vilka åtgärder som vidtagits. 

Denna studies trovärdighet har främst uppnåtts genom triangulering. Triangulering har 

använts för att säkerställa ett kvalitativt urval av intervjupersoner. Detta genom att 

identifieringen av personer har skett genom både information från tidigare intervjuer samt 

genom kontroll med BDX. 

Studiens generaliserbarhet har åstadkommits genom att majoriteten av frågorna som ställts 

under intervjuerna formulerats för att kunna bidra med allmängiltig data. Syftet med detta 

var att åstadkomma ett resultat som lika väl skulle kunna överföras och appliceras på andra 

situationer. Mer specifikt för projektbaserade organisationer som söker sig mot nya 

marknader genom företagsförvärv. 

Pålitlighet har främst uppnåtts genom att tydligt beskriva hur studien har genomförts. Det 

finns en tydlig redogörelse för det fallstudieobjekt som använts i studien samt en tydlig 

beskrivelse av hur analys och kodning av data genomfördes. Pålitligheten har även höjts 

genom att fundera över och noggrant välja vilka personer som bör intervjuas och tydligt 

redogöra för detta urval.  

För att säkerställa anpassningsbarhet i studien så har resultat och slutsatser kontinuerligt 

granskats av externa parter. Tre seminarier med handledare, lärare och ytterligare fyra 
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studenter har möjliggjort kontinuerlig uppföljning och revidering av studien. Vidare har ett 

förberedande möte innan studien påbörjades genomförts med fallstudieobjektet och även två 

uppföljningsmöten under studiens gång. 

Utöver detta så har en ytterligare faktor bidragit till säkerställandet av kvaliteten på studien. 

En projektdagbok förts under förberedelsetid samt under genomförandet av hela studien. 

Detta för att säkerställa att inga viktiga punkter glöms bort och att personliga iakttagelser 

kan antecknas då de upplevts.  
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4. RESULTAT 

Genom kodning av empirisk data angående kunskapsöverföring vid företagsförvärv har två 

större faser identifierats: inför företagsförvärven och under företagsförvärven, som 

illustreras i Figur 1 nedan. I detta avsnitt presenteras först kunskapsöverföringen som sker 

inför företagsförvärven och därefter kunskapsöverföringen som sker under förvärven.  

 

4.1 Inför företagsförvärv 

I denna fallstudie har ett antal metoder för kunskapsöverföring inför förvärv identifierats. 

De identifierade metoderna för kunskapsöverföring som skett inför Förvärv 1 (F1) och 

Förvärv (F2) presenteras nedan. Slutligen kommer de sammanställas i en tabell i slutet av 

avsnittet. 

4.1.1 Ackumulerad kunskapsöverföring inför förvärv 

Nyckelpersoner återanvändes i F1 

Inför F1 valdes två personer som skulle vara ansvariga för F1. De valdes för att de skulle 

komplettera varandra inom olika kompetensområden. Den ena personen hade tidigare 

arbetat som marknadsområdeschef. Hen bidrog därför med en bred förståelse för att driva 

en verksamhet. Den andra personen hade tidigare erfarenhet av att starta upp och förändra 

verksamheter. De visade sig ha god förmåga att förstå och genomföra förvärvsprocessen. 

Inför förvärv Under förvärv 

 Kunskapsackumulering 

- Återanvändning av nyckelpersonal 

- Rekrytering av kunnig personal 
. 

 Kunskapsartikulering 

- Avsaknad av kommunikation 
. 

 Kunskapskodifiering 
- Mötesanteckningar 

- Checklistor 

- Skrivna planer 

 Kunskapsackumulering 
- Återanvändning av nyckelpersonal 
. 

 Kunskapsartikulering 
- Personlig kommunikation 

- Möten 

- Arbete i grupp 
. 

 Kunskapskodifiering 
- Avsaknad av dokumentation 

 

- Arbete i grupp 
Figur 1: Typerna av kunskapsöverföring funna i BDX:s förvärvsprocesser. 
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Processen lyckades och företaget förvärvades om än med viss förbättringspotential. Detta 

trots att kunskaperna inom företagsförvärv var begränsade enligt Respondent 9: 

”Men varken jag eller min kollega som var med mig var ju professionella i 

det riktigt. Vi arbetar ju med andra delar.” 

I och med att dessa individer lärde sig under processens gång var effektiviteten i processen 

fullt tillräcklig om än ej hög. Att välja personer utifrån kompetens och tidigare erfarenhet 

diskuteras bland annat Prencipe och Tell (2001). I deras studie diskuterade de 

nyckelpersoner, vilket är personer som har stor erfarenhet inom specifika områden de arbetat 

inom under en längre tid. Studien fann att när man återanvänder nyckelpersoner så främjar 

man den ackumulerade kunskapsöverföringen inom företaget. I F1 har man valt ansvariga 

med erfarenhet som gränsar mot förvärvsprocesser. Det innebär att deras behov av att 

ackumulera kunskap om förvärvsprocesser för att kunna lösa uppgiften är mindre än hos 

många andra. 

Nyrekrytering av expert utökade erfarenhetsbasen 

Den sammanlagda bredden av kompetens och erfarenhet hos de ansvariga inför F2 var större 

än hos de i F1. Den ena personen var BDX:s ekonomichef, ofta benämnt CFO. Denne var 

strategiskt ansvarig för förvärvet. Den andra personen hade både erfarenhet av 

företagsledning samt den specifika branschen som F2 gällde. Hen var operativt ansvarig för 

förvärvet. Den tredje personen var divisionschef för Affärsområde 2, där F2 innefattades. 

CFO:n hade lång erfarenhet av företagsförvärv. Hen arbetade tidigare på ett 

marknadsledande företag i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning. Där arbetade 

hen med Corporate Finance-tjänster och företagsförvärv på heltid. Denne anställdes inför 

F2. I och med hens anställning i företaget strukturerades processen av F2 på ett sätt som 

visade sig ge effektiva resultat. Respondent 10 sammanfattade det på följande sätt: 

”Utan hans kunskap hade det ju aldrig lyckats så väl. Det var han som hade 

planen och de finansiella bitarna och som har jobbat mer generellt med 

denna typ av förvärv jättemånga gånger tidigare.” 
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Ackumulerad kunskapsöverföring är enligt Zollo och Winter (2002) ineffektivt i de fall då 

uppgiften inte är frekvent förekommande, vilket är fallet med företagsförvärv i BDX. Det 

innebär att BDX inte med lätthet kan bemästra företagsförvärv genom att pröva sig fram. 

BDX löste detta genom att rekrytera en individ inför F2 med stor erfarenhet av 

företagsförvärv från sin tidigare arbetsplats. Som CFO på BDX kunde denna kunskap nyttjas 

i F2 med framgång. Således kringgår man det faktum att företagsförvärv i BDX inte är 

frekvent förekommande. Genom att BDX anställde hen kunde de dra nytta av dennes 

ackumulerade kunskap utan att kunskapen behövde ackumuleras inom ramen för deras 

verksamhet. Denne beskriver själv sin erfarenhet av företagsförvärv: 

”Ja, jag har varit med i över 100 sådana här transaktioner i mitt liv så jag 

vet inte om jag lär mig så mycket mer. Det är klart, ingen process är den 

andra lik. Det finns alltid nya fallgropar och saker man kanske borde ha 

lagt mer tid på till en början och det visar också att det är svårt att säga att 

man blir fullärd. Men ju mer du håller på med det här kan man redan från 

början känna eller ha en känsla om det kommer bli en strulig process eller 

inte.” 

Zollo och Winter (2002) fann att kunskapsackumulering är ineffektivt för aktiviteter som 

sker med låg frekvens. Samtidigt visar empirisk data från den här studien att man kan 

rekrytera personal som en metod för att kringgå detta problem. Således kan befintlig 

litteratur om begränsningar i kunskapsackumulering vidareutvecklas; detta genom lägga till 

rekrytering av personal med efterfrågad kompetens som metod för att kringgå problematiken 

med låg frekvens på aktiviteten. 

4.1.2 Avsaknad av kunskapsartikulering inför förvärv 

Kommunikation hade främjat integration av F1 i BDX 

De personer som involverades i F1 var sådana som besatt stor kunskap inom 

affärsutveckling. Man involverade dock inga individer från Affärsområde 1; det 

affärsområde som skulle ha hand om verksamheten när förvärvsprocessen var klar. F1 

startade september år 2011 och personer från Affärsområde 1 involverades då 
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överlämningen skedde vid årsskiftet 2012/2013. Det lades inte så stort fokus på överlämning 

från förvärvsansvariga till Affärsområde 1, detta hade kunnat genomföras på ett bättre sätt 

enligt Respondent 9: 

”De hade ju inte varit med på den här resan, alltså den här 

uppbyggnadsresan, utan de fick ju bara någonting [halvklart av oss]. Då 

tror inte jag att de hade hjärtat och känslan för vad de skulle göra där 

riktigt.” 

Så som nu skedde integrerades inte företaget som förvärvades in i befintlig verksamhet lika 

effektivt som vid F2. Ett större fokus på artikulerad kunskapsöverföring hade enligt 

litteraturen kunnat främja utgången av överlämningen. Möten för erfarenhetsåterföring hade 

enligt studien av Schindler och Eppler (2003) kunnat förbättra överföringen av kunskap till 

ansvariga på Affärsområde 1. Även informella möten, exempelvis seminarier, är enligt 

Prencipe och Tell (2001) ett verktyg som främjar överföring av denna typ av kunskap. Detta 

befäster också att effektiv kommunikation är en framgångsfaktor vid företagsförvärv 

(Cartwright & Cooper, 1993) även för PBO:er. 

4.1.2 Kodifierad kunskapsöverföring inför förvärv 

Mötesanteckningar förs under samtliga möten 

Samtliga möten dokumenteras på BDX oavsett vilken situation som behandlas. Detta skapar 

möjlighet att återanvända lärdomar på framtida situationer (Schindler & Eppler, 2003). 

Enligt utvecklingschefen är det viktigt att föra anteckningar under möten för att man ska 

komma ihåg vad man har pratat om och vad man har kommit fram till. Han menar att: 

”Om det inte förs några anteckningar på mötet så är det som att mötet 

aldrig har varit.”  

Då detta är en stående rutin har mötesanteckningar förts både inför F1 och inför F2. För att 

ytterligare förbättra spridningen av kunskapen samt möjliggöra användning i övriga 

organisationen menar Schindler och Eppler (2003) att dessa anteckningar också borde 

sammanställas på ett strukturerat sätt. Idag är det framförallt mötesdeltagarna som i 
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efterhand har nytta av de anteckningar som förts. Men hade dessa funnits tillgängliga på 

intranätet eller i en databas kunde de komma fler anställda till nytta (Williams, 2008). 

Checklistor över förvärvsprocessen upprättades inför F2 

Inför F2 så har ledningsgruppen skapat checklistor för att förenkla företagsförvärv, i detta 

arbete har CFO:n varit väldigt aktiv. Dessa checklistor innefattar allt från kundavtal, 

hyresavtal, risker samt finansiella delar. Syftet med dessa är att minska risken för att problem 

uppstår efter att ett förvärv är genomfört. De minskar också risken för oförutsedda händelser 

under processen. Checklistorna användes genomgående under F2. Detta resulterade i att 

samtliga inblandade visste vilka uppgifter som behövde utföras och hur. Deras bidrag till 

processen blev således mindre beroende av omfattningen av deras tidigare erfarenheter. 

Respondent 10 betonar att:  

”Jag tror det är bra med checklistor när man ska göra ett företagsförvärv 

eftersom att det är en sådan grej som man normalt sett kanske gör max en 

gång i livet eller i alla fall väldigt sällan. Då är det bra att ha checklistor 

att gå efter som är genomtänka istället för att man ska hitta på och försöka 

lista ut vad man ska göra själv.”  

Företagsförvärv är något som sker sällan inom BDX och det kan då vara svårt att veta vad 

som är viktigt att göra och undersöka. Precis som Respondent 10 vittnar om menar Teece et 

al. (1997) att upprättandet av rutiner, exempelvis genom checklistor, kan vara ett bra sätt att 

lära anställda hur man bäst utför en uppgift. I detta fall är det ledningsgruppen och 

framförallt CFO:n som har skapat checklistorna. Enligt Pemsel och Müller (2012) är denna 

tydliga koppling till ledningsgruppen en förutsättning för att kunskapsöverföring i form av 

rutiner så som dessa upprättas. Även om checklistorna blivit ett starkt hjälpmedel är 

Respondent 10 tydlig med att de inte helt kan utesluta risken för oväntade situationer: 

”Vi har lagt ned mycket jobb på att göra den seriös. Men ändå har det väl 

varit någon grej som poppar upp. Det är lätt att det ändå blir så. Men om 

man struntar i den helt då är det en väldigt stor risk.” 
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Dessa checklistor är flera 100 punkter långa och mycket detaljerade. Då listorna är såpass 

detaljerade betonar Respondent 12 vikten av att uppdatera checklistorna inför varje nytt 

förvärv då hen menar att inget projekt är det andra likt. Risken med att ha detaljerade 

checklistor behandlas av Dai och Wells (2004). I deras studie nämner de att allt för 

detaljerade rutiner riskerar att hämma flexibilitet och kreativitet inom företaget. Detta är 

inget som upptäckts i F2, men då F2 är det första förvärvet i vilka checklistorna använts går 

det inte heller att utesluta en sådan risk framöver. Eriksson och Leiringer (2015) fann att 

företagsledningar kan välja att antingen skapa olika rutiner för olika typer av projekt eller 

skapa tillräckligt generaliserbara rutiner som kan användas i olika projekt. Ett alternativ för 

BDX kan således vara att generalisera checklistorna om sådana problem uppstår. 

Inför F1 hade inga sådana checklistor upprättats. BDX hade visserligen viss erfarenhet av 

företagsförvärv sedan tidigare, vilket i teorin hade kunnat möjliggöra att kunskap hade 

kodifierats inför F1. Däremot fanns inte anställda med tillräckligt mycket kunskap för att 

kunna upprätta listor med aktiviteter samt instruktioner på hur dessa skulle utföras. Som 

Zollo och Winter (2002) beskriver måste tillgång på ackumulerad och/eller artikulerad 

kunskap redan existera för att det skall finnas någon kunskap att kodifiera. Utan hjälp av 

externa aktörer var det först inför F2, i samband med den nya CFO:ns anställning, som dessa 

rimligtvis kunde upprättas. 

Plan med aktiviteter att genomföra efter F2 

Inför F2 togs också en 100-dagarsplan fram för att integrera företaget som förvärvades i 

BDX:s verksamhet och företagskultur. Denna plan innehöll ett antal aktiviteter som ska 

hinna göras inom de första 100 dagarna efter förvärvet. Syftet med denna 100-dagarsplan är 

att snabbt markera att det kommer att ske förändringar och att alla ska komma in i 

företagskulturen.  

Denna 100-dagarsplan kan ses som en rutin och den har enligt Respondent 10 underlättat 

vid kunskapsöverföring vad gäller de förändringar som kom att genomföras. Även detta 

bidrog till att alla visste vad förväntningarna var. Teece et al. (1997) menar att 

organisatoriska rutiner kan effektivisera kunskapsöverföringen inom en organisation och 

även leda till en ökad ackumulerad kunskap hos enskilda individer. Haspeslagh och Jemison 
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(1987) fann samtidigt att processen efter förvärvet är vital för ett framgångsrikt förvärv, 

något som stärker 100-dagarsplanens betydelse ytterligare. 

4.1.3 Sammanfattning av kunskapsöverföring inför förvärv 

Den största skillnaden som identifierats mellan F1 och F2 berör kodifiering av kunskap. 

Som utläses i den sammanfattande tabellen nedan, Tabell 4, var det först inför F2 man 

kodifierade rutiner och instruktioner på ett strukturerat sätt. Som nämnt ovan under 4.1.2 

menar litteraturen att kodifierad kunskap är till stor hjälp i situationer såsom 

förvärvsprocesser. Att F2 var mer framgångsrikt än F1 samt att BDX ämnar fortsätta 

användandet av dessa rutiner kan bara ses som en bekräftelse på att så är fallet även enligt 

empirin. 

 

Tabell 4: En sammanställning av kunskapsöverföring som identifierats inför F1 och F2. 

 Inför Förvärv 1 Inför Förvärv 2 

Typ* Metod Exempel Utfall Exempel Utfall 

Ack. Återanvända 

nyckel-

personal 

Individer med 

kunskap lik förvärvs-

processer användes. 

De kunde snabbt 

förstå processen 

trots begränsad 

erfarenhet av just 

företagsförvärv. 

Man ville påskynda 

den totala kunskapen 

inom organisationen 

med avseende på 

företagsförvärv. 

En ny CFO 

anställdes med 

bakgrund i  

förvärvsverksamhet. 

Kod. Anteckna på 

möten 

Mötesanteckningar 

fördes vid alla 

möten. 

Mötesdeltagarna 

kunde gå tillbaka 

och läsa tidigare 

lärdomar och 

dragna slutsatser. 

Mötesanteckningar 

fördes vid alla 

möten. 

Mötesdeltagarna 

kunde gå tillbaka 

och läsa tidigare 

lärdomar och 

dragna slutsatser. 

Kod. Skapa 

rutiner 

 Vilka aktiviteter som 

skall genomföras 

inför förvärvet 

uttrycktes i en 

checklista. 

De inblandade 

visste vad de 

förväntades göra 

oavsett tidigare 

erfarenhet inom 

området. 

En 100-dagarsplan 

för aktiviteter att 

utföra då förvärvet är 

genomfört 

förbereddes också. 

*Typ av kunskapsöverföring: Kunskapsackumulering (Ack.) och kunskapskodifiering (Kod.). 
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4.2 Under förvärv 

I empirisk data hittades ett flertal tillfällen av lärande under genomförandet av de båda 

förvärven. Även ett antal metoder för kunskapsöverföring identifierades. I detta avsnitt 

kommer lärotillfällena samt de metoder för kunskapsöverföring som hittats under F1 och F2 

att presenteras och diskuteras. Slutligen kommer de sammanställas i en tabell i slutet av 

avsnittet. 

4.2.1 Ackumulerad kunskapsöverföring under förvärv 

Ovana situationer skapade lärotillfällen 

Individerna som deltog i F1 och F2 vittnar om att de i olika grad fördjupade sina kunskaper 

inom förvärvsprocesser. I båda förvärven uppstod exempelvis oväntade situationer i 

varierande grad vilka ledde till tillfällen för ackumulerande av kunskap. CFO:n kunde, å ena 

sidan, endast dra sig till minnes om en oväntad situation som uppstått under F2 och som 

därför gav upphov till lärande: en situation, som var oväntad, uppstod med en timing som 

dessutom var väldigt opassande. Hen bedömde att den risken gick att förutse men att 

sannolikheten var så liten att detta bortsågs ifrån. CFO:n menar att hen nu har lärt sig att 

man alltid måste ha beredskap; förutsatt att den möjliga konsekvensen är tillräckligt stor, 

även för väldigt osannolika händelser. 

Under F1, å andra sidan, ökade de ansvariga sin ackumulerade kunskap om 

förvärvsprocesser väsentligt. Deras tidigare erfarenheter var begränsade vilket medförde att 

de lärde sig mycket då många av situationerna de stötte på var nya. Enligt Prencipe och Tell 

(2001) är grunden i kunskapsackumulering just detta att individer lär sig av sina handlingar. 

Respondenterna menar dock att de inte är fullärda utan erfar att CFO:n, som tidigare arbetat 

med företagsförvärv, är mycket mer lämpad att ansvara för sådana processer. Det ligger 

också i linje med Zollo och Winter (2002) som menar att kunskapsackumulering inte är en 

särskilt effektiv typ av lärande då processen sker sällan. 

  



30 

Divisionschef erhöll företagsspecifik kunskap 

Divisionschefen för Affärsområde 2 erhöll företagsspecifik kunskap i och med att hen var 

delaktig under förvärvsprocessen i F2. Detta har minskat behovet av en överlämning av 

projektet då förvärvet var genomfört. Divisionschefen kunde således börja bedriva 

verksamhet genom företaget som förvärvades kort efter att förvärvsprocessen var klar. Den 

ackumulerade kunskapen som insamlats i en sällan förekommande, samt inte alltid likformig 

process, har här varit till stor nytta. Dock behandlade inte den insamlade kunskapen själva 

processen vilket gör att inga slutsatser kan dras gällande diskrepans mellan empiri och Zollo 

och Winter (2002). 

Divisionschefens involvering i förvärvsprocessen bekräftar även studien av Birkinshaw et 

al. (2000) som fann att kulturell kompabilitet är en framgångsfaktor vid företagsförvärv. 

Den företagsspecifika kunskap som erhölls var nämligen både i form av räkenskaper och 

trender, men också rutiner och arbetssätt; med andra ord företagskultur. Divisionschefen 

kunde genom sin delaktighet påbörja arbetet att överbrygga kulturella skillnader redan under 

förvärvsprocessen. Även detta, menade hen, påskyndade integrationen av företaget in i 

befintlig verksamhet. 

4.2.2 Artikulerad kunskapsöverföring under förvärv 

Förvärv 1 löstes i grupp 

De båda ansvariga för F1 hade begränsad erfarenhet av företagsförvärv innan 

förvärvsprocessen påbörjades. I övrigt hade de olika bakgrunder och erfarenhet. De valde 

att arbeta tillsammans genom hela processen utan att fördela arbetet mellan sig. Respondent 

9 förklarar: 

”När man är rookie på en helt ny marknad så måste man känna sig fram. 

Man jagar affärer på alla plan. Då känner man nog rätt fort att jag är rätt 

mot den kunden och han är bättre mot den. Jobbar man tillsammans då 

kompletterar man varandra.” 

Att de ansvariga har arbetat tillsammans genom hela förvärvet kan ses som att de gemensamt 

löst en komplex uppgift. Ingen av dem var experter inom företagsförvärv, men att de arbetat 
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tillsammans har underlättat. Detta eftersom de kunde använda den totala kunskapen som de 

besatt för att genomföra förvärvet. Att gemensamt lösa komplexa uppgifter menar Prencipe 

och Tell (2001) samt Teece et al. (1997) är en metod för att främja kunskapsöverföringen. 

Kommunikation med extern part 

Ingen av de två ansvariga för F1 arbetade vanligtvis inom det affärsområde som F1 hörde 

till. Det innebar att deras branschspecifika kompetens och erfarenhet var starkt begränsad. 

Detta löste de genom att använda externa individer i sina nätverk med erfarenhet av 

branschen samt marknaden. Respondent 9 uttryckte det på följande sätt:  

”Jag menar, ibland behöver man ju ett förkläde. Man måste ju tänka: Vilken 

människa hos den aktören kan vara intresserad av våra produkter? Han 

bidrog med marknadskunskap och ett kontaktnät.” 

Prencipe och Tell (2001) menar att kommunikationen mellan personer är ett värdefullt 

redskap för att dela med sig av kunskap. Genom att kontakta individer med eftertraktad 

erfarenhet fördes projektet framåt samtidigt som dessa individer delade med sig av sina 

erfarenheter till de ansvariga för förvärvet. Mindre erfarna lärde sig således av mer erfarna 

individer vilket Hobday (2000) menar är ett effektivt sätt för att överföra kunskap. 

Genom möten artikulerades kunskap 

Under F2 arbetade man mer självständigt under förvärvsprocessen jämfört med F1. Löpande 

under processen genomfördes också möten för bland annat uppföljning av processen. Då 

dessa möten ägde rum förekom viss artikulerad kunskapsöverföring där erfarenheter och 

lärdomar som uppstått under processen delgavs övriga mötesdeltagare. Detta kunde också 

ske i förbifarten under mer inofficiella former såsom en kafferast.  

Att de har använt sig av både officiella möten och mer spontana samtal har verkat positivt 

för kunskapsöverföringen. Schindler och Eppler (2003) menar att en effektiv metod för att 

minska risken för att kunskap och lärdomar som uppstår i projekt går förlorad är att anordna 

möten för erfarenhetsåterföring, vilket de kontinuerliga uppföljningsmötena kan ses som.  

Genom att löpande under processen ha möten under F2 minskade man risken att lärdomar 

fastnade hos en specifik person i projektet. Samtidigt fann Prencipe och Tell (2001) att 
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möten under mer inofficiella former är värdefulla eftersom att kunskapsöverföring då 

spontant kan ske. Genom att de ansvariga för F2 ibland träffades under mer inofficiella 

former så har detta till viss del möjliggjorts under F2. 

4.2.3 Avsaknad av kunskapskodifiering 

Ny kunskap kodifierades inte 

Lärande i form av ackumulering och genom artikulering har skett under förvärven. Varken 

under F1 eller under F2 antecknades dock dessa lärdomar på ett strukturerat sätt. En 

anledning till detta var att sådana lärdomar inte bedömts som användbara i framtida 

situationer, Respondent 12 förklarar: 

”Erfarenheterna har jag i huvudet. Det går som inte att skriva ned. Den 

boken skulle bli så tjock och den är som inte tillämpningsbar på alla 

projekt.”   

Det medför att övrig personal inte kan nyttja de lärdomarna då de ej formaliserats och gjorts 

tillgänglig för hela företaget. Kunskapen försvinner således om individerna skulle försvinna 

från företaget. Kunskapskodifiering är viktigt inom PBO:er eftersom att det enligt Enberg et 

al. (2006) skapar en övergripande förståelse hos de involverade. När aktiviteterna som man 

drar lärdom av dessutom sker med låg frekvens är kunskapskodifiering till än större hjälp 

för att möjliggöra användning av dessa lärdomar i framtida projekt (Zollo & Winter, 2002). 

Trots att många lärdomar kan upplevas som specifika för individuella projekt så anser 

Schindler och Eppler (2003) att dessa lärdomar bör dokumenteras ändå. 

4.2.4 Sammanfattning av kunskapsöverföring under förvärv 

Den största skillnaden mellan F1 och F2 berörde graden av artikulerad kunskapsöverföring, 

vilket kan utläsas i den sammanställande tabellen på nästa sida, Tabell 5. Under F1 

artikulerades kunskap på fler sätt än under F2. Det skall dock inte misstas som en nedgång 

i och med F2. Behovet av artikulerad kunskapsöverföring var större i F1 till följd av att 

individerna i F1 besatt mindre ackumulerad kunskap, samtidigt som det inte fanns tillgång 

till kodifierad kunskap, om förvärvsprocesser.  
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Tabell 5: En sammanställning av kunskapsöverföring som identifierats under F1 och F2. 

 Under Förvärv 1 Under Förvärv 2 

Typ* Metod Exempel Utfall Exempel Utfall 

Ack. Återanvänd 

nyckelpersonal 

De ansvariga för F1 

var ej vana att arbeta 

med 

förvärvsprocesser 

och ställdes inför 

okända situationer. 

Dessa individer 

upplever idag 

större trygghet 

inför att delta i 

företagsförvärv. 

CFO:n var med om 

en helt ny situation. 

Hen har större 

beredskap för likn-

ande situationer. 

Divisionschefen var 

delaktig under 

förvärvsprocessen 

och lärde sig då 

företaget som 

förvärvades. 

Företaget som 

förvärvades kunde 

snabbt integreras i 

befintlig 

verksamhet. 

Art. Personlig 

kommunikation 

Man tog in externa 

individer med 

bransch- och 

marknadskunskap. 

Man knöt 

kontakter och 

lärde sig av de 

externa 

individernas 

erfarenhet. 

Möten blev forum 

för kunskaps-

återföring. 

Deltagarna lärde 

sig om situationer 

och utmaningar av 

varandra. 

Art. Arbete i grupp Man utförde 

uppgifter 

tillsammans. 

Gemensamt  

lyckades de i 

förvärvsprocessen 

och lärde sig 

mycket om 

förvärv. 

  

*Typ av kunskapsöverföring: Kunskapsackumulering (Ack.) och kunskapsartikulering (Art.). 

 

Metoderna för artikulerad kunskapsöverföring under F1 var enligt respondenterna 

framgångsrika och kan således med fördel användas även i framtiden. I detta fall lät man 

kunskapsartikulering komplettera den pågående ackumuleringen som skedde under 

förvärvet och vägde således upp för trögheten i ackumuleringen (Enberg et al., 2006). Zollo 

och Winter (2002) varnar dock för potentiellt hög resursåtgång vid återkommande nyttjande 

av kunskapsartikulering. Här arbetade de båda ansvariga sida vid sida genom hela processen, 

vilket kan antas ha en relativt hög alternativkostnad jämfört med om de löst olika uppgifter 

parallellt med varandra. Därför bör BDX fortsättningsvis endast använda 

kunskapsartikulering, i större utsträckning, vid ovanliga och oförutsedda situationer.  

Detta torde inte utgöra några större problem då, som tidigare nämnts, CFO:ns kunskaper 

kodifierades i rutiner inför F2. Här fungerade den kodifierade kunskaper som ett substitut 

för både ackumulerad och artikulerad kunskap; i fallstudien tog sig detta uttryck genom att 
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oerfaren personal deltog framgångsrikt i F2 utan att djupare samarbete eller problemlösning 

ägde rum. Enligt Zollo och Winter (2002) är kodifiering av kunskap det lämpligaste vid 

denna typ av situation som förekommer sällan, vilket ytterligare stärker respondenternas 

känsla av rutinerna medfört en stor förbättring.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka metoder för kunskapsöverföring som 

projektbaserade organisationer (PBO:er) kan använda i samband med företagsförvärv. En 

fallstudie genomfördes på BDX Företagen AB (BDX), där två företagsförvärv undersöktes. 

Flera typer av kunskapsöverföring identifierades och en jämförelse mellan skillnader och 

likheter i vilka typer som användes inför förvärven och under förvärven gjordes. Studien 

utgår från litteratur inom kunskapsöverföring såsom Zollo och Winter (2002), Eriksson och 

Leiringer (2015) samt Prencipe och Tell (2001). Nämnda författare diskuterar olika metoder 

för kunskapsöverföring och denna studie bidrar till den nuvarande litteraturen genom att 

lägga till kontexten företagsförvärv inom PBO:er då kunskapsöverföring studeras.  

5.1 Studiens teoretiska bidrag 

Denna studie genomfördes för att bidra till litteraturen inom organisatoriskt lärande. Det 

finns tidigare litteratur inom kunskapsöverföring och studier där företagsförvärv och 

metoder för kunskapsöverföring inom PBO:er undersöks enskilt. Därför studerades här 

kunskapsöverföringen vid två förvärv inom en PBO. Det innebar att tidigare teori om 

kunskapsöverföring applicerades på ett nytt användningsområde. Det nya 

användningsområdet är alltså företagsförvärv inom PBO:er. Vår förhoppning är att denna 

studie har hjälpt till att bredda befintlig litteratur om kunskapsöverföring. 

Studien bidrar även till litteraturen genom att vidareutveckla studien av Zollo och Winter 

(2002) vad gäller problem förknippade med kunskapsackumulering. De fann att 

kunskapsackumulering är ineffektivt om situationerna uppstår med låg frekvens likt 

företagsförvärv inom BDX. Lärotillfällena är då spridda över lång tid vilket de menar inte 

möjliggör betydande kunskapsackumulering hos individer. Empirin visade dock att BDX 

lyckats kringgå den problematiken. 

Studien visar att en lösning på problematiken med låg frekvens på lärotillfällen kan vara att 

ta in ny personal med tidigare kunskap inom området. BDX hade vid tiden för Förvärv 1 

begränsad kunskap av att genomföra företagsförvärv. På organisatorisk nivå fanns inga 

skrivna rutiner och inte heller på individuell nivå var erfarenheterna särskilt stora. Inför 
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Förvärv 2 anställde då BDX en ny CFO som tidigare arbetat med företagsförvärv och således 

besatt stor ackumulerad kunskap inom området. Som en följd av nyrekryteringen kunde 

checklistor och rutiner för förvärvsprocessen upprättas och BDX som organisation utökade 

sin ackumulerade kunskap markant. Denna studie har således funnit att genom att rekrytera 

individer som besitter den efterfrågade kompetensen kan en organisation således tillskansa 

sig ackumulerad kunskap oavsett frekvens på situationen.  

5.2 Studiens praktiska bidrag  

Den befintliga litteraturen om kunskapskodifiering visar på att företagsledare kan 

uppmuntra kunskapskodifiering för kunskapsöverföring vid ej frekvent förekommande 

situationer (Zollo & Winter, 2002), exempelvis vid företagsförvärv. Litteraturen betonar 

även att kunskapsartikulering kan användas för att möjliggöra kunskapsöverföringen 

(Enberg et al., 2006). Empirin i denna studie har bekräftat den litteraturen och kan vara 

ytterligare behjälplig för företagsledare, resurssättare och projektledare genom att ha 

identifierat ytterligare aspekter inom användandet och främjandet av kunskapsöverföring. 

Denna studie har funnit att det finns kunskap att ackumulera i förvärvsprocessen för 

individer som ska ansvara för verksamheten när förvärvet är genomfört. Denna kunskap 

gäller inte förvärvsprocessen i sig utan består av kunskap om och förståelse för företaget 

som förvärvas. Genom att möjliggöra denna kunskapsackumulering hos relevanta personer 

effektiviseras processerna efter att förvärvet genomförts. Som företagsledare, alternativt 

ansvarig för uppgiftsfördelning, på ett företag kan man alltså underlätta integration av det 

förvärvade företaget genom den personella resursfördelningen. Man bör aktivt tillse att 

individer som förväntas ansvara för det förvärvade företaget är delaktiga även under 

förvärvsprocessen.  

Att aktivt arbeta med detta är än viktigare för PBO:er då de ofta är väldigt komplexa vad 

gäller ansvarsfördelning mellan avdelningar och individer. Det är viktigt för företagsledare 

och chefer i PBO:er att ha i åtanke att tiden efter förvärvet kan effektiviseras om man 

möjliggör att framtida ansvariga är involverade i förvärvet från början. Bevis på detta 

återfinns i Förvärv 2 där Divisionschefen var delaktig i förvärvsprocessen. Då företaget hade 

förvärvats var ledtiden kort tills det var en aktiv och välfungerade del av BDX:s verksamhet, 
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något som ledde till låga faktiska och alternativa kostnader för BDX. Detta kan jämföras 

med Förvärv 1 där det förvärvade företaget istället lämnades över då förvärvsprocessen var 

klar. Ledtiden tills det förvärvade företaget var integrerat i befintlig verksamhet var här 

betydligt längre. 

Denna studie har även tydligt visat på att behovet av artikulerad kunskap minskar markant 

vid användandet av kunskapskodifiering i förvärvsprocesser. Mellan Förvärv 1 och Förvärv 

2 identifierades en tydlig skillnad i mängden kunskapsartikulering beroende på mängden 

kodifierad kunskap som fanns tillgänglig: I Förvärv 1 arbetade man i grupp och hade större 

behov av att kommunicera över tiden jämfört med Förvärv 2 då man fann trygghet i de 

skrivna rutinerna och instruktionerna.  

På samma sätt innebär detta att om kunskap och lärdomar ej finns kodifierade så finns ett 

större behov av att kommunicera muntligt med varandra för att kunna lösa problem. Detta 

bör projektledaren vara medveten om och anpassa förvärvsprocessen efter. Finns tillgång 

till kodifierad kunskap ställs lägre krav på möjligheten att kommunicera och arbeta i grupp. 

Om utbudet på rutiner och dylikt är litet bör dock projektledaren strukturera arbetet så att 

projektdeltagarna uppmuntras att arbeta tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter, 

till exempel genom möten för erfarenhetsåterföring, gemensamma raster och goda 

kommunikationsmöjligheter. 

5.3 Begränsningar och framtida forskning 

Denna studie har två begränsningar. Den ena är att endast ett företag har studerats. Det 

betyder att det inte undersökts huruvida sättet BDX arbetar med kunskapsöverföring är 

detsamma som i andra företag och inom andra branscher. För att avhjälpa detta har två 

förvärv undersökts vilket har möjliggjort en jämförande analys mellan de båda förvärven. 

Detta har bidragit till att generaliserbarheten av studien ökat. Den andra begränsningen 

behandlar det VD-byte som skedde på BDX mellan Förvärv 1 och Förvärv 2. Om, och i så 

fall hur, detta har påverkat metoderna för kunskapsöverföring har inte undersökts i denna 

studie.  
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Som en följd av den här studien har två områden för ytterligare studier identifierats: Genom 

empirisk data identifierades en lösning för att kringgå problemet gällande att ackumulerad 

kunskapsöverföring är ineffektivt i situationer som ej är frekvent förekommande. Det 

bedöms möjligt att även ytterligare lösningar existerar. Fortsatta studier kring detta för att 

utvidga teori samt bidra med praktiska råd för företagsledare och resurssättare föreslås 

därför. Ett ytterligare område som bör studeras vidare är korrelationen mellan 

kunskapsartikulering och kunskapskodifiering. Kanske kan en sådan studie resultera i ett 

ramverk för hur man mest effektivt balanserar kunskapsartikulering och 

kunskapskodifiering. 
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