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Abstract: Although mentioned in research shedding light on spanning 
boundaries, the mechanisms underlying the relationship 
between formal boundaries and communication in 
organizations are not widely known. As a member of an 
organization divided into functional units, my own 
experience tells me that knowledge of boundaries might be 
limited in organizations. In this literature review the 
phenomenon of boundaries is explained to the extent of 
formal units in organizations and with regards to the effect 
and function of knowledge sharing between these units. With 
the theory of structure, I place a framework on the study that 
encapsulates the results and the co-worker as an active part 
of the knowledge sharing unit in a greater whole of the 
organization. The joint responsibility for the knowledge flow 
and the function of a boundary as both a barrier and a 
protection for knowledge places the worker in a role of 
active participant. I have noted that the words defining 
boundaries and relating subjects does not exist in a joint 
perspective and I suggest this for future research along with 
the question of effects of language barriers.  
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1. Inledning 
 
I många år har jag studerat fenomenet och effekterna av organisatoriska gränser på nära 
håll. I mitt arbete i en liten organisation med platt struktur har jag sett hur avdelningar 
gemensamt upprätthåller gränser mellan formella indelningar såsom avdelningar. 
Följderna av gränserna har varit att kunskap och information inte har delats mellan 
avdelningarna. Trots omväxling i personal, lokal och ledning har problemet med 
ineffektiv kommunikation kvarstått och jag har upplevt den felande faktorn som svår, 
om inte omöjlig att sätta fingret på. Med denna studie vill jag därför ta chansen och 
utforska vad som är känt om dessa gränser mellan formella indelningar och om vad vi 
vet om dess effekter på kommunikationen i organisationer. Det är en tudelad miljö jag 
har studerat i mitt dagliga arbete då jag har förstått att avdelningarnas styrka som 
självständiga enheter också kan kosta i uteslutning från kunskap och 
informationsflöden.  
 
Baserat på tidigare forskning ämnar denna litteraturstudie belysa gränser mellan 
formella indelningar och hur de i sin tur påverkar kommunikation i organisationer. Det 
finns flertalet ord för gränser och besläktade fenomen vilket försvårade det inledande 
arbetet med att hitta relevanta söktermer. Jag har valt att utgå från gränser mellan 
formella indelningar och kommunikation som kunskapsdelning. Fem artiklar ligger till 
grund för studien och i resultatet presenteras gränser och relationen till kommunikation i 
organisationer. Som en del i forskningsuppdraget bestämde jag mig för att belysa 
medarbetaren med motivet att jag ofta reflekterat över min egen roll som aktiv deltagare 
i informationsflödet. Jag är inte ensam i min organisation om att uppleva problematiken 
med kommunikation över gränser vilket leder mig till att tro att detta även kan vara ett 
problem för andra organisationer. Längs vägen i arbetet med denna studie upplever jag 
att det finns en vilja i forskningsvärlden såväl som inom organisationer att definiera 
gränsernas effekter då det kan kopplas till både prestation och effektivitet men också 
utvecklingen av strategisk kommunikation. Denna studie är ett försök till att få en 
överskådlig bild av vilken forskning som har gjorts för att se hur långt den viljan har 
fört fram ämnet. 
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2. Problemformulering 
 
Kommunikation är en grundpelare för utveckling, målsättning och det strategiska 
arbetet i organisationer (Jacobsen & Thorsvik 2008). Som en bärare av information är 
kommunikation i organisationer en livsviktig del av organisationens kretslopp och 
därför är också de hinder som uppstår av största vikt att vara medveten om och beröra i 
det strategiska arbetet med kommunikation i organisationer. Hislop (2013) påpekar att 
det saknas en systematisk kartläggning av de gränser som finns i organisationer och hur 
de påverkar de kunskapsprocesser som sker mellan olika indelningar av organisationer i 
forskningen kring strategisk kommunikation. Samtidigt har vikten av att överbrygga 
gränser ökat som en följd av att moderna omorganisationer lägger fokus på interna 
samarbeten som innehåller interaktion mellan de olika delarna av en organisation 
(Hislop 2013).  
 
I en artikel från 2003 nämner Argote, McEvily och Reagans att forskning om 
knowledge management då visade att var de formella organisatoriska gränserna dras har 
betydelse for kunskapsdelning i organisationer och vidare sett till prestation. De 
tillägger att det behövs mer forskning på hur organisatoriska gränser påverkar 
kunskapsöverföring (Argote, McEvily & Reagans 2003). De olika benämningarna av 
både gränser, organisationer och indelningar är kopplade till både organisationsstruktur, 
kultur och management. Gränser har kartlagts som fenomen inom sociologin och då 
kartlagt gränser som processer mellan individer, grupper eller andra indelningar såsom 
yrken och inom vetenskapen. På ämnet management har däremot inte gränser fått 
mycket uppmärksamhet menar Heracleous (2004).  

 
Heide och Simonsson (2011) anser att utvecklingen av strategisk kommunikation i 
organisationer har gett medarbetaren som kommunikatör en mer central roll i 
organisationen. Nya organisationsideal är en bidragande faktor till detta skifte 
(Ackerman, Hällstén, Tengblad & Velten 2007). Enligt dessa nya ideal ska 
medarbetaren vara en aktiv deltagare och engagerad i organisationens likväl som sin 
personliga utveckling (Ackerman et al. 2007). Rollen som aktör snarare än passiv 
mottagare är ett synsätt som ger medarbetaren möjlighet att agera (Giddens 1984) och 
påverka strukturen i organisationen, informell såväl som formell. Forskning kring 
medarbetarens roll i förhållande till de formella gränser som existerar i dagens moderna 
organisation kan ge bättre förutsättningar för medarbetaren att förstå sin roll och sitt 
inflytande på organisationen. Det är därför av vikt att undersöka om forskningen kring 
de organisatoriska gränserna följer utvecklingen av medarbetarens roll. Med synsättet 
att människor tillsammans upprätthåller och skapar organisationen är processer av 
kommunikation det verktyg som används (Jacobsen & Thorsvik 2008; Clark, Cooren, 
Cornelissen & Kuhn 2011).  
 

3. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga den forskning som har utförts kring hur gränser 
mellan formella indelningar påverkar kommunikationen mellan medarbetare i 
organisationer.  
 

4. Avgränsning av syftet 
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Utifrån syftet har jag formulerat forskningsfrågor för att vägleda i de sökningar efter 
artiklar och studier som är föremålet för denna litteraturstudie. Frågorna rör gränser och 
kommunikation men också vilken roll medarbetaren har i organisationen och i arbetet 
med kommunikation.  
 

4.1  Forskningsfrågor 
 

Hur förklaras gränserna och deras effekter mellan formella indelningar i organisationer? 
Vilken roll anses medarbetaren ha i organisationen och i det strategiska arbetet med 
kommunikation?  
Hur påverkas kommunikationen mellan medarbetare av gränser mellan formella 
indelningar i organisationer? 
 

5. Definitioner 
 

5.1  Gränser 
 
Gränser mellan människor och entiteter kan innebära olika saker i olika sammanhang, 
formella såväl som informella. I denna studie används beskrivningen av en gräns som 
en avdelare mellan formella indelningar som skapas med strukturella organisatoriska 
motiv. Denna typ av gräns delar av organisatoriska avdelningar baserade på antingen 
funktion eller projekt.  
 

 
Bild 1. Gränsens placering i ett organisationsschema. 
 
 

5.2  Kommunikation 
 
Med kommunikation avses i denna studie kunskaps- och informationsdelning.  
 

6. Bakgrund  
 

I detta avsnitt kommer jag först presentera formell och informell organisationsstruktur 
och hur de är sammankopplade inom organisationen. Vidare tar jag upp kommunikation 
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såsom definierat i denna studie, som kunskaps- och informationsdelning. Utifrån 
struktur och kommunikation går jag vidare till att ta upp gruppen som en formell enhet 
för att sedan ta upp medarbetaren. Slutligen förklaras utgångspunkten för analysen i 
studien, struktureringsteorin. 

6.1  Organisationsstruktur 
 
Den specifikt utformade formella strukturen i organisationer kan inte särskiljas från den 
framväxande informella strukturen. De är två olika aspekter på relationer i 
organisationer, relationer som också kan kallas strukturer (Byström & Dessne 2015). 
Den ena strukturen utesluter inte den andra utan snarare tvärtom, den ena förutsätter den 
andra. Jacobsen och Thorsvik (2008) liknar den formella organisationsstrukturen vid ett 
skelett och menar att den ger organisationen dess form, funktion och formella krav. 
Utifrån den formella strukturen går det att utläsa hur uppgifterna fördelats och hur 
grupperingen ser ut och samtidigt dess hierarkiska dimensioner som berättar om ansvar 
och beslutsfattande i organisationen.  
 
Organisationsstrukturen berättar om hur fördelningen av arbetsuppgifter ser ut på 
gruppnivå. Två olika principer kan styra indelning i grupper; antingen funktion eller 
marknad. När funktionen styr grupperingen samlas alla uppgifter utifrån deras 
huvudsyfte eller kunskap som krävs. Detta leder till avdelningar som separat utför olika 
tjänster eller motsvarande tjänster fast med olika bakgrund (Jacobsen & Thorsvik 2008). 
Vinsterna med denna indelning är ekonomiska storleksfördelar och möjlighet till 
utveckling av spetskompetens vilket balanseras mot risken för problem med att 
samordna mellan de olika avdelningarna (Jacobsen & Thorsvik 2008). Den andra 
principen baseras på indelning utifrån den gemensamma marknaden eller mottagaren. 
Samtliga uppgifter samlas då under ett tak som tillsammans riktar sig mot samma grupp 
eller geografiska område. I denna modell finns det goda chanser till bra samordning 
mellan funktioner men det kan samtidigt skapa problem med samordning och 
kommunikation mellan de olika marknadsindelningarna (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 
Organisationer kan ses som ”sociala system” (Jacobsen & Thorsvik 2008). Utifrån detta 
synsätt uppnår medlemmar i en organisation tillsammans uppsatta mål och har ett 
gemensamt syfte. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en organisation bygger på 
samspel mellan människor och därför består av en uppsättning relationer som i sin tur är 
konstruerade utifrån syftet med organisationen. Detta är grunden för indelningar i 
ansvarsområden, avdelningar och rutiner men också för de informella riktlinjer som 
skapas inom ramen för organisationens värderingar. Ett resultat av de informella 
riktlinjerna är organisationskulturen och de maktförhållanden som finns i 
organisationer. Kulturen och den informella strukturen berättar om de sociala grupperna 
och hur individer och grupper ska bete sig. De informella riktlinjerna kan antingen 
stärka eller försvaga de formella ramarnas effekt på individen eller grupper (Jacobsen & 
Thorsvik 2008). Det handlar också om den personliga viljan att upprätthålla den 
formella strukturen eller ej vilket kan kopplas till en enskild persons eller en grupps 
identitet (Hislop 2013). Både formell och informell struktur ses som sociala då det är 
människor som både står för utformandet såväl som utvecklingen (Byström & Dessne 
2015).  
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6.2  Kommunikation och kunskap i organisationer 
 

En utgångspunkt för forskare inom organisationskommunikation är att se 
kommunikation som kärnan i organisationer (McPhee, Nicotera & Putnam 2009). 
Utgångspunkten grundar sig i Weicks (1979) synsätt på organisation som en aktivitet 
och kommunikation som en meningsskapande aktivitet. Om vi väljer att se 
organisationer på detta sätt hör organisation och kommunikation ihop och är inte två 
separata entiteter. Kommunikation kan definieras som en process mellan människor 
med målet att göra ett innehåll gemensamt (Heide, Johansson & Simonsson 2012). Två 
grundläggande synsätt inom kommunikationsforskningen skiljer sig åt i att förklara hur 
kommunikation utförs. Kommunikation kan ses som ren överföring av information eller 
som delning av ett budskap mellan en sändare och en mottagare. Dessa olika synsätt kan 
påverka organisationer och för att kunna förstå de olika problem relaterade till 
kommunikation som uppstår i organisationen är det viktigt att veta vilket synsätt som är 
rådande. Trots dessa skillnader behöver inte formerna vara renodlade utan olika synsätt 
kan samexistera och blandas inom samma organisation (Heide, Johansson & Simonsson 
2012). 
 
Synen på kommunikation som en ren överföring kan ses som problematisk då den leder 
till en förenklad syn på kommunikation. Det finns risk för att resurserna som krävs för 
att kommunicera underskattas och detta i sin tur leder till att meddelanden inte går fram 
i den tänkta formen utan tolkas fritt av mottagaren (Heide, Johansson & Simonsson 
2012). Mottagarens roll förminskas liksom möjligheten till att mottagaren tolkar 
budskapet. Kommunikation innebär dessutom inte bara överföring av information som 
går att uttala, den innehåller också icke-verbalt språk såsom kroppsspråk. Tolkning och 
förståelse av signaler som kommuniceras kan ge information om värderingar, känslor 
och attityder och i den rena överföringen faller dessa bort (Jacobsen & Thorsvik 2008).  
 
Alternativet till synen på kommunikation som ren överföring är kommunikation som 
delning av kunskap och information. Kommunikation förändrar då människors kunskap 
och förståelse. På detta sätt skapas mening och gemenskap mellan människor och 
verkligheten ses som socialt konstruerad. Sändarens och mottagarens tolkning och 
meningsskapande har därför en central roll i synsättet (Heide, Johansson & Simonsson 
2012). Kommunikation är avgörande för att kunna samarbeta och nå de uppsatta målen 
för organisationen och berör alla aktiviteter i en organisation (Jacobsen & Thorsvik 
2008). Weick (1979) menar att det är dessa aktiviteter i form av kommunikation som 
utgör organisationen.  
 
Utifrån ståndpunkten att organisation främst är en kommunikativ aktivitet (Schoeneborn 
2011) och att individer i en organisation skapar gemensamt innehåll genom 
meningsskapande får också kunskap som innehåll en viktig del i organisationen.  
Denna kunskap kan vara explicit eller tyst (Nonaka, Senoo & Umemoto 1996). Den 
explicita formen av kunskap är objektiv och återfinns i konkreta uttryck. Den är därför 
lätt att dela med sig. Tyst kunskap däremot är inte konkret på motsvarande sätt utan 
består av individens färdigheter, intuition och är inte lika lätt att dela med sig till andra. 
Dessa två former av kunskap interagerar med varandra inom individen men också 
mellan individer och grupper. Detta synsätt är grundläggande i synen skapandet av 
kunskap i organisationer. Organisatorisk kunskap rör sig inte bara uppåt i 
organisationen utan även mellan grupper och individer (Nonaka, Senoo & Umemoto 
1996). Hislop (2013) påpekar dessutom att kunskap inte är en separat entitet utan finns 
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inom individer och för att kunskapen ska flöda i organisationen kräver detta att det finns 
en vilja att dela och ta emot. 
 

6.3  Gruppen som enhet och silomentalitet 
 
En grupp består av minst två personer som gemensamt har ett eller flera syften. I 
gruppen skapas sociala roller och gemensamma normer när medlemmarna organiserar 
sig i förhållande till varandra. Den enskildes roll såväl som gruppen utvecklas. Gruppen 
som enhet utvecklas i ett gemensamt mönster och i en organisation har gruppen skapats 
med syfte att utföra ett visst arbete. Individens sociala roll påverkas både av den 
enskildes personlighet men också av samspelet i gruppen (Granér & Granér 2016). 
Enligt Schutz (1958) modell är tillhörighet, kontroll och sammanhållning de sociala 
behov som vi människor vill få uppfyllda. Utifrån dessa behov beskriver Granér dessa 
behov utifrån i förhållande till gruppen. Individen kan ifrågasätta sin tillhörighet till 
gruppen som att antingen vara med eller utanför, innanför eller utanför. Behovet av 
kontroll baseras på den hierarkiska positionen, om individen är högt upp eller långt ner i 
hierarkin. Slutligen handlar sammanhållning om avstånd, hur känslomässigt nära eller 
långt ifrån som individen vill vara de andra gruppmedlemmarna (Granér & Granér 
2016). Tillsammans skapar individerna gruppens helhet, en gemensam identitet. 
Stämningen i gruppen och dess förändringar är det som utgör klimatet i gruppen och 
slutligen identiteten.  

Begreppet ”siloeffekt” har blivit mer populärt sedan 2010 i kontext av företag och 
organisationer. Siloeffekten innebär en brist på kommunikation och gemensamma mål 
mellan avdelningar inom en organisation. Termen “silomentalitet” kan användas för att 
beskriva ett tankesätt som inom organisationer skapar barriärer mellan individer eller 
grupper (Forutan, Khorramnia & Vatanpour 2013). Silos är på detta sätt inte fysiskt 
närvarande i organisationer utan finns inuti medarbetaren eller flera medarbetare som 
delar syn på verkligheten (Allcorn, Diamond & Stein 2004). Samarbete över 
avdelningsgränser kan försvåras av barriärerna mellan avdelningarna och skapa ett 
synsätt av ”vi” och ”dem” (Cilliers & Greyvenstein 2012). Då gränser och silos kan ses 
som sammankopplade kan gränser skapa silos som i sin tur blockerar kunskapsflöden i 
organisationer (Serrat 2010). 
 

6.4  Medarbetaren 
 

Rollen som medarbetare i arbetslivet har utvecklats under de senaste decennierna och 
fått större ansvar för sitt eget arbete, som individ såväl som i en arbetsgrupp (Ackerman 
et al 2007). Idag ställs det höga krav på kompetens inom kommunikation hos 
medarbetaren vilket innebär att både kunna tolka information och föra kreativa dialoger 
över professionsgränser (Heide, Simonsson 2011). Heide och Simonsson (2011) 
påpekar att medarbetaren har fått väldigt lite uppmärksamhet inom forskningsområdet 
för strategisk kommunikation men denna bild har gått i riktningen mot att se 
medarbetaren som en aktiv deltagare (Ellström & Kilhammar 2015). Den relativt nya 
termen av medarbetarskap speglar en skandinavisk ledarskapsstil och Heide och 
Simonsson (2011) påpekar att medarbetaren är en viktig del i organisationens 
kommunikation. Denna kommunikation sker i relationer, mellan medarbetare men 
också mellan medarbetare och deras chef och arbetsgivare. Heide och Simonsson menar 
att medarbetarens tolkningar, handlingar och kommunikation är organisationen (2011).  
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Det har blivit alltmer viktigt att medarbetaren kan delta i dialoger, hantera återkoppling 
och dela information på ett meningsfullt sätt ur perspektivet av inlärning och 
nyskapande (Heide & Simonsson 2011). De ökade kraven på medarbetaren som 
kommunikatör beror enligt Heide och Simonsson (2011) på en ökad komplexitet av 
kommunikation i organisationer. Medarbetaren behöver både inneha färdigheter i 
kommunikation och en medvetenhet av deras egen roll och ansvar. Samtidigt har 
medarbetare och arbetsgivaren ett ömsesidigt ansvar i relationen till varandra som 
innebär rättigheter och skyldigheter. Ansvaret kan för arbetsgivaren innebära att kunna 
kräva en viss arbetsinsats medan medarbetaren kan kräva motsvarande arbetsvillkor 
(Ackerman et al. 2007). Medarbetarskap kan definieras som en utvecklingsstrategi med 
syfte att utveckla medarbetarens ansvar för sitt arbete och deras förmåga att bidra till 
hela organisationen. I denna definition belyses också vikten av att skapa deltagande och 
arbetstillfredsställelse (Ellström & Kilhammar 2015).  
 
Westlander (2016) betecknar Mary Parker Follett som en pionjär inom 
organisationskommunikation och strategi och beskriver Follets föreläsningar i sin 
biografi. En av Folletts föreläsningar handlade om företagsverksamhet där ämnet 
berörde organisationer eller företag som en sammanhållen enhet och inte flera olika 
delar var för sig utan koppling till varandra. Follett anser att organisationer bör vara en 
funktionell helhet eller integrerad enhet vilket innebär ett slags kollektivt ansvar och 
föreslår en tolkning av det begreppet som en helhet som innefattar både arbetare, 
ledning och expertis (Westlander 2016). Westlander (2016) beskriver att kollektivt 
ansvar i denna bemärkelse innebär att ett företag ska organiseras så att alla känner 
ansvar och att detta bör börja med gruppen. Nästa steg i processen är sedan att ta ett 
kollektivt ansvar för arbetet mellan avdelningarna. Enligt Follet är inte ledning något 
som endast sker på högre nivå utan på alla nivåer i organisationen och att arbetare också 
utför styrning. På detta sätt riktar sig Follett också mot medarbetarens roll i det 
strategiska arbetet för organisationen som helhet (Westlander 2016). 
  
 

6.5  Teoretisk utgångspunkt  
 
Som teoretisk utgångspunkt lägger struktureringsteorin grunden för de begrepp som 
berörs i denna studie. Den kan förklara beteende och olika nivåer i organisationer ur ett 
kommunikationsperspektiv och ser till de regler och resurser som används i en 
organisation. Målet med struktureringsteorin är inte att skapa en systematisk teori som 
ska prövas eller tillämpas utan den är till för att möjliggöra ett nytt tänkande (Gottzén 
2014). Giddens (1984) menar att människan är med och skapar den verklighet som vi 
deltar i och därför också har makt att antingen upprätthålla eller förändra strukturerna vi 
deltar i. Strukturerna fungerar som regler i sociala system som är en produkt av att 
individen upprätthåller och skapar strukturer. De sociala systemen kan vara av olika 
storlek. Ett system kan vara en relation eller så stort som ett helt samhälle. I systemen är 
strukturerna de fasta punkterna medan systemet är dynamiskt och kan förändras. För att 
systemet ska fungera behövs regler vilka består av relativt fasta strukturer. 
Förutsättningarna och systemet i sig kan däremot förändras (Giddens 1984). 
 
Giddens införde begreppet ”strukturering” i sociologin och det används som ett begrepp 
för att analysera de processer som innefattar att aktivt skapa och göra om sociala 
konstruktioner och med det synsättet är handling och struktur som två delar som hör 
ihop (Giddens & Sutton 2013). Giddens menar att sociologin inte kan stå utanför den 
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värld som den befinner sig i och struktureringsteorin beskriver att allt socialt handlande 
förutsätter att det finns en struktur samtidigt som strukturen i sin tur förutsätter handling 
(1984). Tolkningen är en bärande del i struktureringsteorin och att samhällsstrukturer i 
arbetslivet uppstår utifrån de individer som är deltagande (Heide, Johansson & 
Simonsson 2012). 
 
Centralt i struktureringsteorin är aktörsskapet, individens möjlighet att agera eller välja 
att inte agera och Giddens ser individen som en kunnig deltagare i vardagen (Giddens 
1984). Relationen mellan struktur och aktör är en central fråga inom sociologisk teori 
(Gottzén 2014). Giddens modell kan ses som en slags medelväg där strukturen eller 
aktören inte ses som separata utan som en gemensam helhet (Gottzén 2014). Med detta 
synsätt är strukturer en produkt av handlande som utförs av aktörer som befinner sig i 
system. Utifrån struktureringsteorin har människan förmågan att förändra de sociala 
strukturerna oavsett hur rigida dessa strukturer må vara (Giddens & Sutton 2013). Det 
är dessutom en ständigt föränderlig verklighet där teorier och begrepp kan påverka 
människors sätt att se på verkligheten (Gottzén 2014). Kunnandet och handlandet sker 
på olika medvetandenivåer från de mer omedvetna tankarna till det praktiska handlandet 
och förmågan att reflektera och förklara sina handlingar. Kärnan i struktureringsteorin 
är dualiteten mellan struktur och aktör. Strukturen är en möjliggör aktörernas handlande 
och detta handlande skapar i sin tur strukturer (Gottzén 2014).   
 
I denna studie vill jag använda ett struktureringsteoretiskt synsätt i min analys. Synsättet 
appliceras utifrån de två aspekterna struktur respektive aktör och hur dessa samverkar. I 
mina forskningsfrågor står de formella indelningarna för strukturen och medarbetaren 
som aktör. Jag väljer att titta på hur gränserna beskrivs utifrån strukturen och hur 
aktören beskrivs i förhållande till strukturen samt hur påverkan på kommunikationen 
beskrivs utifrån båda perspektiv. 
 

7. Metod 
 

Syftet med min studie är att undersöka gränser mellan organisatoriska indelningar och 
hur de påverkar kommunikation i organisationer och en litteraturstudie är ett sätt att ta 
reda på hur dessa gränser har definierats tidigare och vilka effekter som har belysts i 
tidigare forskning. Med denna metod går det att identifiera huruvida de begrepp som 
eftersöks har sammanställts tidigare. Målet med litteraturstudien har inte varit att få 
fram centrala texter utan de mest relevanta studierna som utförts utifrån mitt syfte som 
sammankopplar kommunikation med formella gränser i organisationer. 
 

7.1  Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie kan antingen vara en del av empiriska studier eller som en 
självständig utformning av en studie. Det kan innebära utforskande av vad som redan är 
känt om ett ämne samt att identifiera vad som behöver utforskas vidare. Litteraturstudier 
handlar om att titta på det valda ämnet både inom den egna akademiska disciplinen 
såväl som inom andra och på så sätt ta en tvärvetenskaplig ansats. Syftet med att 
utforska litteraturen är att på så sätt klargöra de egna forskningsmålen, ge den kunskap 
som krävs för att kunna utföra forskningen, forma det teoretiska ramverket samt bidra 
till att forma forskningsdesignen (Pickard 2013). En utgångspunkt för en litteraturstudie 
är att lära sig söka, välja och analysera artiklar utifrån ett välformulerat syfte med 
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tillhörande frågeställningarna och följa upp med diskussion och resultat. En 
litteraturstudie kan också beskrivas som en litteraturöversikt. Motiven till en sådan 
översikt är att skapa en överblick och sammanställa ett avgränsat område samt att träna 
ett strukturerat arbetssätt och skapa underlag för kritisk granskning av området (Friberg 
2017).  
 

7.2  Forskningsdesign 
 
Mitt val av forskningsdesign har utgått ifrån en mall för litteraturstudier vid Göteborgs 
Universitet (2015). Jag använde denna mall för att sedan anpassa till mina behov utifrån 
syftet med studien. I mallen beskrivs en litteraturstudie som en systematisk, metodisk 
och kritisk granskning av litteratur. Studien utförs i ett vetenskapligt syfte och 
litteraturen är vetenskaplig såsom avhandlingar och publicerade artiklar (Göteborgs 
Universitet 2015).  
 
Arbetet med litteratursökningen inleddes med att försöka kartlägga de begrepp som 
finns kopplade till fenomenet gränser. Utifrån kartläggningen skapade jag en bild av hur 
de olika begreppen förhåller sig till varandra för att sedan klargöra den definition av 
gränser som skulle användas i vidare sökningar och för att utföra insamling av 
information till bakgrunden. I bakgrundsavsnittet ska referenserna bestå av annan 
litteratur än den i resultatet (Göteborgs Universitet 2015). Frågeställningarna fick 
specificeras längs med vägen för att detta skulle upprätthållas. Jag bestämde mig för 
specifika sökord och strängar och kunde göra första urval av artiklar som ansågs 
relevanta. Processen med att definiera syftet och klargöra definitioner har pågått 
samtidigt som sökningar och urval i en närmast organisk process. Utifrån det 
definierade syftet och frågorna kunde jag slutligen avgöra om de artiklar jag valt ut var 
relevanta för min studie eller inte och utföra en analys av materialet utifrån en kvalitativ 
ansats. Kvalitet på artiklarna bedömdes både utifrån citeringskvoter och relevans till 
ämnet men också utifrån källans legitimitet och trovärdighet.  
 

7.3  Metodologisk avgränsning 
 

Sökningar av de olika begreppen samt artikelsökning har utförts i databasen Scopus. 
Databasen Scopus är den största databasen för sökning efter vetenskapliga artiklar, 
böcker och konferensmaterial inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap 
och humaniora (Elsevier 2018). Motivet till valet är både utifrån relevans till ämnet men 
också för att kunna jämföra sökningar och träffar i sökningar för bakgrundsmaterial och 
artiklar för studien. Den första avgränsningen baserades på val av ord för ”gränser” vid 
sökningen. De ord relaterade till gränser som jag stött på i sökningar för 
bakgrundsinformation är: ”structural holes”, ”boundaries”, ”gaps”, ”silos” och de ord 
som i de flesta fall har sammanfallit med definitionen av gräns som en indelning i 
avdelningar i organisationer är ”boundaries” och ”silos”. Vidare valde jag att använda 
mig av ”team”, ”group” eller ”unit” som benämning av indelning i avdelningar. För att 
specifikt ta med kommunikation som en faktor valde jag att använda sökorden 
”communication” och ”knowledge”. ”Information” som specifikt sökord valdes bort då 
detta inkluderade till stor del studier kopplade till informationssystem och tekniska 
lösningar. ”Kommunikation” är i detta avseendet antaget inkluderande av 
informationsöverföring och ”sharing” sammanföll i söktermer av ”communication” och 
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”knowledge” och lades därför inte till som enskilt sökord. Valet av engelska söktermer 
är begränsat till den aktuella databasen men också för att få så bred träff som möjligt.  
 
 
Avdelning Gräns Organisation Kommunikation 
Team, group, unit Silos, boundaries, 

structural holes, 
gaps 

Organization Communication, 
knowledge  

 
Tabell 1. Val av sökord.  
 
För att få förståelse var de olika sökorden befinner sig i förhållande till varandra i ett 
strukturellt perspektiv skapade jag en förenklad bild (bild 2).  
 

 
Bild 2. Bild över förhållandet mellan sökorden. 

 
Antalet träffar på sammanslagna söktermer blev ett stort antal och i stor utsträckning 
svårarbetat. Jag valde därför att dela upp sökningen i flera delar då samtliga sökord 
anses vara relevanta både var för sig och i kombination med de övriga. Sökorden för 
gränser varierar medan de andra sökorden är grupperade tillsammans på samma sätt 
genom sökningarna. För att specificera sökningen har jag även sökt på termerna som 
endast nyckelord (benämnt ”keywords” i tabellen). Granskning av titel och abstrakt 
utfördes i ett första steg i träffar på upp till 400 efter försök att avgränsa ytterligare inom 
specifika områden samt till artikel som publiceringsform. Vid större antal träffar har jag 
tittat på de artiklar som varit mest citerade och mest relevanta utifrån söktjänstens 
kriterier och då gått igenom de första 100 träffarna. Många sökningar inkluderade 
samma träffar och flertalet studier innehöll samtliga sökord men sorterades bort i urvalet 
baserat på att huvudmålet för studien inte stämde överens med mina frågeställningar 
även om studien kunde innehålla informationen som en bakgrund. En sammanställning 
av sökningar och sökord finns i bilaga 1.  
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7.3.1. Relevanskriterier 
 
Som en filtrering för relevansbedömningen satte jag upp inklusions- samt 
exklusionskriterier för studiernas syften. I granskning av sökresultaten valde jag bort 
artiklar på kriterier av relevans till mina forskningsfrågor. Sökningen har utgått från att 
leta efter studier som specifikt har undersökt hur gränser mellan organisatoriska 
formella indelningar påverkar kommunikationen och individer i dessa grupper. 
Relevanta sökträffar inkluderade interna relationer i organisationer och kommunikation 
mellan formella grupper. Då jag inte har inkluderat aspekten av teknik och system 
kopplade till kommunikation valde jag bort virtuella kontaktnät och tekniska system. 
Externa relationer och studier med syfte att endast titta på gränser mellan informella 
grupperingar inkluderas inte i min studie utifrån syftet och mina forskningsfrågor.  
 
 
Inklusion Exklusion 
Interna relationer Virtual 
Kommunikation och kunskapsdelning 
mellan grupper eller individer i grupper 

Cultural boundaries 

Formella grupperingar Tekniska system 
 Externa relationer (om enda fokus) 
 Knowledge gaps som i kunskapshål och 

inte hål i organisatoriska strukturen 
 Informella grupperingar (om enda fokus) 

 
Tabell 2. Relevanskriterier. 
 
Övriga studier har valts bort utifrån kriterierna ovan (tabell 2) även om gränser har 
diskuterats som bakgrundsinformation.  
 

8. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras fynden av den genomförda litteratursökningen med koppling 
till tidigare forskning och mina forskningsfrågor som har legat till grund för 
sökningarna. Först presenteras sammanfattningar av artiklarna och de hypoteser som 
studierna har utgått ifrån. Syftet med min studie är att kartlägga den forskning som har 
utförts kring hur gränser mellan formella indelningar påverkar kommunikationen mellan 
medarbetare i organisationer och utifrån de identifierade söktermerna har relevanta 
artiklar valts ut. Med struktureringsteorin som synsätt går jag vidare med att identifiera 
strukturen och aktören i studierna. 
 
Fem artiklar valdes ut till den slutliga analysen (Aalbers & Dolfsma 2015; Lee, Min & 
Lee 2017; Tsai 2002; Hansen 2002; Carlile 2002). Alla studier har på något sätt varit 
inriktade mot indelningar i organisationer samt kommunikation och gränsernas effekter. 
Efter urvalet av artiklar skapades en matris för sammanställning av relevant information 
i artiklarna, se tabell 3. I matrisen och i detta avsnitt utgår jag från den bakgrund och de 
resultat och slutsats som presenteras i artiklarna och jag har även valt att ta upp de 
hypoteser som tas upp i artiklarna då de har varit vägledande för att få förståelse för 
forskarens förklaring av gränser och syn på kommunikation. 
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Studie Syfte Urval Datainsamlings

metod 

Definition av 

gräns 

Slutsats 

Tsai 

2002 

 

Undersöker 

effektiviteten av 

koordineringsmekan

ismer av 

kunskapsdelning i 

nätverk i 

organisationer som 

består av både 

samarbete och 

konkurrerande 

kopplingar mellan 

avdelningar.  

Studien 

genomfördes i 

en stor 

organisation 

med 24 

avdelningar 

uppdelat i olika 

affärsområden.  

Frågeformulär 

vid två olika 

tidpunkter (två 

år mellan 

tillfällena).  

Gränser som 

avdelare 

mellan 

organisatorisk

a avdelningar 

och barriär för 

kunskap. 

Både formella och informella 

koordinationsmekanismer påverkar 

intern kunskapsdelning inom en 

organisation. Menar att intern 

kunskapsdelning kan främja 

övergripande organisatoriska förmågor. 

Belyser vikten av att koordinera 

kunskapen i organisationen för att den 

ska spridas jämnt. 

Hansen 

2002 

 

Vill med sin studie 

förklara varför vissa 

avdelningar kan ta 

del av kunskap från 

andra avdelningar 

medan andra inte 

kan det och 

använder konceptet 

av kunskapsnätverk. 

Började med 50 

projektingenjöre

r och gick 

vidare till 41 

avdelningar i ett 

stort 

elektronikföreta

g med liknande 

status och 

formella 

position i 

organisationen. 

Projekt som 

både slutfördes 

och inte gjorde 

det, totalt 147 

projekt. 

Inledande 

intervjuer och 

vidare till de 41 

avdelningarna 

med 

nätverksfrågefor

mulär och till 

projektledarna 

med 

frågeformulär. 

Avdelningar i 

organisationen 

är 

självständiga 

enheter i 

nätverk, 

barriärer för 

kunskapsdelni

ng. 

Resultatet visar en effekt av att ha 

direkta kontakter över 

avdelningsgränser i kunskapsnätverk; 

medan etablerade direkta relationer 

underlättade problem av att överföra 

icke kodad kunskap var de skadliga när 

kunskapen som skulle överföras var 

kodad då de inte behövdes men 

fortfarande tog resurser.  

Carlile 

2002 

Vill belysa hur 

kunskap i 

utvecklingen av en 

ny produkt är både 

en barriär för och en 

källa till innovation.  

I sin studie 

observerar Carlile 

(2002) med två 

motiv, hur praktik 

formar kunskap och 

En relativt liten 

organisation 

(300 personer) 

för att kunna 

observera 

skeende i och 

mellan 

avdelningar och 

funktioner.  

Praktiska 

observationer 

under ett års tid. 

Utgår från att 

gränser är 

hinder för 

kunskap och 

de två tidigare 

definierade 

synsätten på 

gränser som 

finns i 

litteraturen; 

syntaktiska 

Via ett tredje synsätt, det pragmatiska, 

förklaras en transformation av kunskap 

som kan lösa de svårigheter som enligt 

Carlile (2002) uppstår vid delning av 

kunskap mellan avdelningar. 
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de problematiska 

gränser som 

existerar mellan 

olika funktioner 

samt att identifiera 

vilka aktiviteter 

eller processer som 

effektivt lägger 

grund för samarbete 

över 

kunskapsgränser. 

och 

semantiska. 

Carlile (2002) 

föreslår ett 

tredje, 

pragmatiskt 

synsätt på 

gränser.  

Aalbers 

& 

Dolfsma

2015 

Undersöker 

kunskapsöverföring 

och hur individens 

roll påverkar flödet 

mellan de olika 

avdelningarna.  

Valde ut fyra 

avdelningar i 

europeisk 

elektronik- och 

teknikorganisati

on som alla är 

involverade i 

aktiviteter 

relaterade till 

transport. 

Fallstudie med 

kvalitativ 

teknik. De 

använde 

undersökningar 

och intervjuer. 

Skiljer på 

formella och 

informella 

gränser och 

indelningar. 

Visar att vissa kombinationer av roller 

hos individen är mer troliga än andra att 

överbrygga organisatoriska gränser.  

Lee, 

Min & 

Lee 

2017 

Undersöker gränser 

för kunskap som en 

metod för att skydda 

kunskap och 

faktorer som 

påverkar detta 

skydd.  

196 teams i sju 

organisationer.  

Semi 

strukturerade 

intervjuer.  

Team baserad 

indelning och 

gränser 

däremellan.  

Studien visar att gränser inte bara 

hindrar kunskap från att överföras utan 

även fungerar som skydd för kunskap 

inom en grupp. Detta tyder på att kunna 

anpassa detta skydd eller delning av 

kunskap är en viktig faktor i strategiskt 

arbete.s 

 
Tabell 3. Översikt av resultat i analysmatris 
 

8.1  Sammanfattning av artiklarna 
 

I samtliga artiklar presenteras studier som har utförts med syfte som berör 
organisatoriska gränser. Tre studier utfördes med kvantitativa metoder (Tsai 2002, 
Hansen 2002, Lee, Min & Lee 2017) och två med kvalitativa metoder (Carlile 2002, 
Aalbers & Dolfsma 2015). I de fem artiklarna presenteras olika urval och val av 
inriktning samt val av insamlingsmetoder med den gemensamma faktorn av inriktning 
mot avdelningar inom organisationer. De representerade kvantitativa metoderna i 
studierna är frågeformulär och intervjuer och de kvalitativa metoderna är praktiska 
observationer och fallstudie.  
  
Tsai (2002) undersöker i sin studie effektiviteten av mekanismer av koordinering för 
kunskapsdelning i en organisation med flera olika avdelningar. Tsai (2002) genomförde 
sin studie i en stor organisation med 24 avdelningar uppdelat i olika affärsområden och 
använde frågeformulär vid två olika tillfällen som metod för informationsinsamling. 
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Tsai (2002) ville kartlägga kunskapsdelning i nätverk mellan avdelningar som både 
samarbetar och konkurrerar och fokus i studien var på hur upplevelser av inbördes 
konkurrens och koordinering påverkade kunskapsdelningsbeteende i företaget. Det 
huvudsakliga syftet med studien var att undersöka effekten av olika organisatoriska 
koordineringsmekanismer på kunskapsdelning mellan konkurrerande avdelningar inom 
samma organisation (Tsai 2002).  

 
I artikeln av Hansen (2002) presenteras en studie som utforskade projekt i olika 
avdelningar i ett stort elektronikföretag och med hjälp av konceptet av kunskapsnätverk 
vill Hansen förklara varför vissa avdelningar lyckas ta del av kunskap från avdelningar 
medan andra avdelningar inte verkar kunna det. Hansen (2002) belyser hur kunskap i 
utvecklingen av en ny produkt är både en barriär för och en källa till innovation. Urvalet 
började med 50 projektingenjörer i ett stort elektronikföretag och vidare till 41 
avdelningar med liknande status och formella position i organisationen. Totalt berördes 
147 projekt, både avslutade och ej slutförda och intervjuer och frågeformulär användes 
som metod för att samla in information.  

 
Lee, Min och Lee (2017) beskriver kunskapsskydd genom att applicera 
kommunikationshanteringsteori på avdelningsnivå. De har använt en kvantitativ metod 
för att kunna utforska kunskapsgränser ur ett skyddande perspektiv och med ett 
teoretiskt ramverk av hantering av sekretess har de valt att belysa den organisatoriska 
gränsen som ett medel för att kunna reglera det skydd en organisatorisk grupp kan sätta 
för sin kommunikation på gruppnivå (Lee, Min & Lee 2017). De valde ut 196 grupper i 
sju organisationer för sin studie. Efter urval och validering kvarstod 138 grupper till den 
fortsatta analysen och de använde sig av semi-strukturerade intervjuer. De använde de 
sig av typ av grupp, storlek på gruppen och företaget som kontrollvariabler i relation till 
typer av grupper och företag och kunskapsskydd (Lee, Min & Lee 2017). 

 
Carlile (2002) använde sig av praktiska observationer under ett års tid i en organisation 
med 300 personer för att kunna observera vad som skedde inom och mellan 
avdelningar. I sina praktiska observationer utgår Carlile (2002) från två motiv, hur 
praktik formar kunskap och de problematiska gränser som existerar mellan olika 
funktioner samt att identifiera vilka aktiviteter eller processer som effektivt lägger grund 
för samarbete över kunskapsgränser. I likhet med Hansen (2002) beskriver Carlile 
(2002) hur kunskap kan vara både en negativ och positiv faktor i arbetet med 
innovation.  

 
Aalbers och Dolfsma (2015) beskriver bakgrunden till och förklaringen av 
beslutsfattande i organisationer och har tittat på kunskapsflöden i en europeisk 
elektronik- och teknikorganisation. De utforskar i sin studie individens roll i att 
överbrygga organisatoriska gränser som en grund för utvecklande kunskapsutbyte och 
analyserar de formella och informella kontakterna mellan anställda som arbetar på de 
olika avdelningarna i organisationen. De vill bidra med att kombinera de formella och 
informella sociala strukturerna istället för att studera respektive område separat (Aalbers 
& Dolfsma 2015). Aalbers och Dolfsma (2015) använde en utforskande fallstudie som 
modell där de använde sig av kvalitativ teknik och deskriptiva nätverksdata. De valde ut 
fyra avdelningar som alla är involverade i aktiviteter relaterade till transport.  
 

8.2  Hypoteser som presenteras i artiklarna 
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Tsai (2002) har fyra hypoteser som utgångspunkt. Den första hypotesen staterar att 
nivån av centralisering är negativt kopplad med nivån av intraorganisatorisk 
kunskapsdelning. Den andra hypotesen går ut på att nivån av social interaktion mellan 
organisatoriska indelningar är positivt kopplat till nivån av intraorganisatorisk 
kunskapsdelning. Den tredje hypotesen tar upp centralisering och säger att det är mer 
negativt sammankopplat med kunskapsdelning mellan organisatoriska indelningar som 
konkurrerar med varandra än mellan indelningar som inte konkurrerar med varandra. 
Den fjärde hypotesen menar att social interaktion är mer positivt kopplat med 
kunskapsdelning mellan organisatoriska indelningar som konkurrerar med varandra än 
mellan indelningar som inte konkurrerar med varandra. 
 
Hansen (2002) har fyra hypoteser som grund för sin studie. De första två hypoteserna 
tar upp längden på kopplingarna i vad han kallar kunskapsnätverk i organisationen. Den 
första hypotesen staterar att ju kortare en avdelnings vägar är i kunskapsnätverket, desto 
mer kunskap kan de ta till sig av andra avdelningar och den andra säger att ju kortare en 
avdelnings vägar är i kunskapsnätverket, desto kortare är tiden för ett fullfört projekt. 
Hansen (2002) går även in på effekten av direkta relationer och med direkta relationer 
menar han en etablerad relation till alla andra avdelningar i ett kunskapsnätverk. Dessa 
typer av relationer kräver tid utanför projekt och kostar tid från huvudsyftet enligt 
Hansen (2002). Vinsten i de direkta relationerna är att personerna troligen har jobbat 
med varandra tidigare eller har utarbetat sitt sätt att arbeta ihop vilket minskar 
problematiken med att information förvrängs. Hansens (2002) tredje hypotes delar han 
in i två delar och den första delen ger att ju högre en avdelnings antal av direkta 
relationer är i kunskapsnätverket, desto kortare tid för slutförande av projekt när 
kunskapen som överförs är icke kodad. Den andra delen av hypotesen säger att ju högre 
en avdelnings antal direkta relationer i kunskapsnätverket, desto längre tid för 
slutförande när kunskapen som ska överföras är kodad. 
 
I Carliles (2002) artikel föreslås ett tredje kompletterande synsätt till de två tidigare 
etablerade synsätten på kunskapsgränser, nämligen det pragmatiska synsättet. Det är 
detta tredje synsätt som Carlile i sin studie från 2002 vill förklara och med hjälp av 
empiri beskriva. I det pragmatiska synsättet är kunskap något som finns i praktiken och 
är positionerad, inbäddad och investerad i en funktion eller avdelning och synsättet kan 
också beskriva de problem i form av kunskapsbarriärer som kan uppstå när kunskapen 
ska överföras till andra funktioner eller avdelningar. Carlile (2002) menar samtidigt att 
kunskap kan vara både en barriär och en källa och då med avseende på innovation. 
 
Lee, Min och Lee (2017) utgår från fem hypoteser varav de första två är uppdelade i 
respektive två delar. Den första hypotesen talar om osäkerhet och ömsesidigt beroende. 
De utgår från att osäkerhet på uppgifter har en positiv effekt på kunskapsskydd med att 
ömsesidigt beroende i uppgifter däremot har en negativ effekt på kunskapsskydd. Den 
följande tudelade hypotesen har jag valt att utelämna då den rör IT system och 
tillhörande funktioner som inte anses vara relevant till denna studien. De tre följande 
hypoteserna rör kunskapsskydd, koordinering och kopplingar till avdelningens 
prestation. Utgångspunkten är att kunskapsskydd har en positiv effekt på koordinering 
mellan avdelningar och på avdelningens prestation. Även koordinering mellan 
avdelningar förväntas ha en positiv effekt på avdelningens prestation.  
 
Aalbers och Dolfsma (2015) har två hypoteser som utgångspunkt som berör individens 
olika roller och plats i kontaktnätverket i organisationen. De formulerar att individer 
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som i deras formella kontaktnät är huvudsakligen externt orienterade kommer i 
synnerhet bidra till innovativa aktiviteter inom organisationen jämfört med de som har 
en liknande orientering i deras informella kontaktnät. De vill också testa huruvida 
individer vars kommunikationsprofil inkluderar både externt orienterade 
kommunikationsroller och inbördes internt orienterade roller kommer att bidra till större 
del i den innovativa verksamheten än de som inte har en sådan kommunikationsprofil. 
 
 

8.3  Struktur 
 

En av forskningsfrågorna i denna studie riktas mot hur gränserna mellan de formella 
indelningarna beskrivs. I majoriteten av artiklarna är inte gränsen som fenomen 
definierat separat utan förstås av övrig beskrivning och är därför en del i min egen 
analys. Inom avgränsningen för sökningen har det skett ett urval på just gränser som 
avdelare mellan organisatoriska avdelningar och därför finns det också stora likheter 
mellan artiklarna med avseende på beskrivningen av gränser. Fyra studier beskriver 
gränser som formella avdelare mellan olika organisatoriska grupper med en negativ 
inverkan på kommunikationsflödet. Gränserna innebär barriärer för kommunikation där 
medlemmar i olika grupper inte delar information och kunskap (Tsai 2002, Hansen 
2002, Carlile 2002, Aalbers & Dolfsma). I en artikel tas även de möjligt positiva 
effekterna av gränser upp (Lee, Min & Lee 2017).  
 
Tsai (2002) beskriver gränser som avdelare mellan avdelningar och barriärer för 
kunskapsdelning. Hansen (2002) ser avdelningar i organisationen som självständiga 
enheter i nätverk och som barriärer för kunskapsdelning. Gränserna utgörs av sociala 
hinder för kommunikation och den formella strukturen förstärks av den informella. 
Carlile (2002) utgår också från att gränser är hinder för kunskap och utgår från att 
kunskap är rotat i praktik och i sin studie innebär det specialisering för olika 
avdelningar. Mellan dessa specialiseringar skapas gränser.  
 
Utifrån de två tidigare definierade synsätten på gränser som finns i litteraturen, de 
syntaktiska och semantiska gränserna föreslår Carlile (2002) ett tredje, pragmatiskt 
synsätt på gränser. Det syntaktiska förhållningssättet till gränser utgår från ett 
matematiskt sätt att se på kommunikation och kräver att det finns en gemensam syntax 
mellan sändare och mottagare. Carlile (2002) väger detta mot vad som händer när den 
befintliga syntaxen inte längre räcker till för att hantera informationen och berör då 
nästa synsätt, det semantiska. Utgångspunkten i det semantiska förhållningssättet är att 
det finns en tolkning i varje språkligt utbyte trots att det finns en gemensam syntax. 
Följderna av dessa tolkningar är enligt Carlile (2002) att samarbete och kommunikation 
försvåras. Carlile (2002) menar att problemet med dessa synsätt på gränser går från att 
endast belysa delningen av information till att också innefatta förståelse och kunskap 
om källan till olikheterna i tolkningarna, alltså förståelse av varandra. Detta 
beroendeförhållande är uppmärksammat men det har enligt Carlile (2002) inte 
problematiserats kring dess konsekvenser. Carlile (2002) belyser konsekvenserna med 
hjälp av den tredje kategorin, det pragmatiska förhållningssättet. Detta förhållningssätt 
förutsätter olikheter, beroende och ny information vilket ger ett behov av att 
transformera befintlig kunskap för att hantera de negativa konsekvenser som uppstår 
(Carlile 2002). Aalbers och Dolfsma (2015) skiljer på formella och informella gränser 
och indelningar och menar att kunskapsdelning över organisatoriska gränser är en viktig 
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faktor för innovation då idéer från olika delar i organisationen kan kombineras. De 
formella gränserna utgörs av avdelningsgränser, den formella strukturen. De informella 
gränserna beskrivs som det kontaktnätverk som individerna har, den informella 
strukturen. 
 
Lee, Min och Lee (2017) menar till skillnad från övriga att deras resultat visar att det 
finns positiva effekter av gränser mellan formella indelningar i organisationer. 
Hanteringen av gränser består av kommunikation och på så sätt kan den formella 
strukturen antingen upprätthållas eller överbryggas då medarbetare delar kunskap och 
information i den informella strukturen. Syftet med avdelningsgränser är enligt Lee, 
Min och Lee (2017) att de behövs för att reda ut osäkerheter kring gruppens funktion 
och förväntningar. En gräns beskrivs som en avskiljare mellan insidan där information 
delas och utsidan där information inte delas. De menar att en gräns både kan vara 
personlig och kollektiv och om gränsen är kollektiv flödar kommunikation inom 
gruppen men inte med någon utanför gruppen. En kollektiv gräns skapas enligt Lee, 
Min och Lee (2017) runt det formella medlemskapet i en grupp där tillhörighet innebär 
att äga den information som flödar inom gruppen. Gränsen rör sig på en skala från tunn 
till kraftigt och beror på hur mycket eller lite information som tar sig över gränsen. 
Faktorerna som påverkar tjockleken på gränsen är enligt Lee, Min och Lee (2017) 
kultur, kön, motivation, kontext och risk-nytta balansen. Den formellt uppsatta gränsen 
påverkas av informella element.  
 

8.4  Aktör 
 
I detta avsnitt har jag valt att presentera de delar av artiklarna som berör relationer eller 
medarbetaren i organisationen kopplat till den formella indelningen i organisationer. I 
de valda studierna har inte medarbetaren explicit varit föremålet för diskussion men i 
sin forskning har de olika författarna av artiklarna valt att belysa medarbetaren eller 
sätta medarbetaren i ett sammanhang. I två artiklar beskrivs rollen som grupp i 
organisationen och individens roll i gruppen som delare eller hämmare av kunskap med 
olika faktorer som förklaringar (Tsai 2002, Lee, Min & Lee 2017, Carlile 2002). De två 
andra artiklarna belyser medarbetaren som en del i olika former av nätverk, 
kunskapsnätverk eller informella respektive formella nätverk (Hansen 2002, Aalbers & 
Dolfsma 2015). 
 
Tsai (2002) har valt ”coopetition” som en utgångspunkt i avsnittet om teori och 
hypoteser i sin artikel. Begreppet innebär en sammanslagning av samarbete 
(cooperation) och konkurrens (competition) som ofta innebär kunskapsdelning mellan 
konkurrenter. Tsai (2002) hävdar att det finns ett konkurrensmässigt övertag att kunna 
dela specifik kunskap inom organisationen. Informella laterala relationer genom sociala 
interaktioner över avdelningsgränser visar sig ha en positiv effekt på kunskapsdelning 
mellan avdelningar enligt Tsai (2002). Personer på olika avdelningar som interagerar är 
alltså mer troliga till att dela kunskap sinsemellan. Tsai (2002) har i sin studie valt att 
förtydliga att variabeln i resultatet kretsar kring kunskapsdelning och inte 
prestationsfaktorer. Lee, Min och Lee (2017) föreslår vidare tre olika möjliga 
förklaringar som alla är kopplade till om gruppen väljer att dela med sig av kunskap. 
Det kan bero på riskerna ur konkurrenssynpunkt som föreligger, psykologiska effekter 
av att känna sig säker i en grupp samt att ett kunskapsskydd kan sättas upp för att inte 
riskera att läcka information som kan vara till skada för en annan grupp (Lee, Min & 
Lee 2017). 
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Carlile (2002) menar att hans forskning kan föreslå vad som kan göras för att stötta 
individer i organisationer som behöver arbeta över organisatoriska gränser. Carlile 
(2002) tar upp individen som bärande i frågan om att transformera kunskap och skapar 
ny kunskap för att lösa och överbrygga de barriärer som ligger i gränserna. Individen 
behöver enligt Carlile (2002) förändra tidigare kunskap för att kunna skapa ny kunskap. 
Slutligen anser Carlile (2002) att det finns värde för vidare forskning att ta ansatsen av 
det pragmatiska synsättet för att tackla de utmaningar som det ökande komplexa 
samhället ställer upp för organisationer och då inte endast i form av att transformera 
kunskap utan även att dela med sig av kunskap över gränser.  
 
I Hansens (2002) studie visar resultatet en effekt av att ha direkta kontakter över 
avdelningsgränser i det han kallar för kunskapsnätverk. Studien visade att direkta 
relationer i kunskapsnätverk spelade roll. Redan etablerade direkta relationer kunde 
avhjälpa en del av problemen med att överföra icke kodad kunskap medan relationerna 
kunde vara skadliga när kunskapen som skulle överföras var kodad, detta på grund av 
att de inte behövdes i samma utsträckning men de fortfarande krävde insats (Hansen 
2002).  

 
Aalbers och Dolfsma (2015) menar att deras studie av kunskapsflöden ger stöd för att 
vissa kombinationer av roller är mer sannolika än andra att överbrygga interna gränser 
för att skapa kunskapsöverföring. De har forskat på individers position i organisationen 
utifrån två perspektiv; det formella och informella nätverket. De vill med sin studie 
svara på frågan hur placeringen och orienteringen av individen med avseende på 
kunskapsöverföring genom deras formella och informella nätverk påverkar deras 
innovativa förmåga inom organisationen (Aalbers och Dolfsma 2015). Aalbers och 
Dolfsma (2015) hittar i sina resultat stöd för deras första hypotes; att individer som i sitt 
formella nätverk är huvudsakligen externt orienterade kommer bidra till innovativ 
aktivitet medan individer som i deras informella nätverk är huvudsakligen externt 
orienterade inte kommer att bidra något nämnvärt till de innovativa aktiviteterna. 
Resultaten visar också att de flesta personer i deras studie i både det formella och 
informella nätverket inte skickar vidare kunskap som de får av andra utan istället 
stoppar informations- eller kunskapsflödet medan andra startar dessa flöden. 
Organisationen är alltså beroende av ett fåtal individer för utbyte mellan avdelningar 
enligt Aalbers och Dolfsma (2015).  

 
Resultaten från Aalbers och Dolfsmas (2015) studie visar även att en kombination av 
roller med intern och extern anknytning ger delvis stöd till deras andra hypotes. De 
menar att individer som kan kombinera internt och externt orienterad kommunikation är 
mer troliga att kunna välja ut rätt mottagare för information oavsett avdelning. Utifrån 
perspektivet av avdelningar visar resultatet även att vissa kan vara involverade i 
kunskapsöverföring över avdelningsgränser mer än andra och de lägger till att tidigare 
forskning till största delen varit fokuserad på individer som på något sätt koordinerat 
eller spridit kunskap eller information som insamlats utifrån men de individer som 
väljer att dela med sig av sin kunskap till en annan avdelning över gränser inte har varit 
fokus för forskningen (Aalbers & Dolfsma 2015). De svarar på sin inledande fråga med 
tre delar av studien; hur individer arbetar i det formella och informella nätverket 
samtidigt och hur detta kan främja kunskapsdelning inom organisationen. Vidare 
nämner de hur individens externa orientering bidrar till innovativ aktivitet inom 
organisationen och då särskilt i deras formella kontaktnät. Slutligen är 
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kommunikationsprofilen för individen avgörande för hur individen delar med sig och 
överbryggar avdelningsgränser. Med nätverksanalys i organisationen kan ledare 
identifiera de individer som kan bidra till kunskapsflödet och göra riktade insatser. 
Studien visar att vissa kombinationer av roller hos individen är mer troliga än andra att 
överbrygga organisatoriska gränser (Aalbers och Dolfsma 2015). 
 

8.5  Kommunikation  
 

I samtliga artiklar diskuteras kommunikation i samband med avdelningar eller 
projektgrupper men de representerar olika perspektiv på kunskap såsom antingen 
inbäddat i individer som tyst kunskap eller som en separat konkret mer explicit form. I 
analysen av artiklarna har det blivit synligt vilken syn på kommunikation som 
föreligger. Utifrån forskningsfrågan om hur gränser påverkar kommunikationen mellan 
organisatoriska avdelningar presenteras resultaten från studierna i detta avsnitt.  

 
Tsai (2002) menar att om olika kunskaper finns på olika avdelningar i en organisation 
har koordineringen av de formella och informella strukturerna stor effekt på mönstret av 
delning av kunskap i organisationen. Det är främst strukturen av sociala interaktioner 
och strukturen av konkurrens som anses ha effekt på kunskapsdelning mellan 
avdelningarna. Resultatet av studien bidrar till synen på organisationen som en kapabel 
enhet genom att visa att en organisations förmåga att överföra kunskap påverkas av 
både formella hierarkiska strukturer och informella laterala relationer. Ju mer kontroll 
som huvudkontoret eller ledningen utövade på avdelningarna, desto mindre var 
avdelningarna villiga att dela kunskap med andra avdelningar. Tsai (2002) menar att det 
i studien kommer fram att centralisering påverkar kunskapsflöden negativt över 
avdelningsgränser. Både formella och informella koordinationsmekanismer påverkar 
intern kunskapsdelning inom en organisation och menar vidare att intern 
kunskapsdelning kan främja övergripande organisatoriska styrkor. Tsai (2002) belyser 
även vikten av att koordinera kunskapen i organisationen för att den ska spridas jämnt. 
 
Hansen (2002) vill förklara kunskapsdelning genom att kartlägga kontaktnätverk och 
strukturella vägar i en organisation. Resultatet av studien visar att projektgrupper kunde 
ta till sig mer kunskap från andra delar av organisationen och slutförde projekten 
snabbare om det var så att de hade strukturellt korta nätverksvägar till avdelningar som 
hade kunskap (Hansen 2002). Hansen (2002) lyfter fram att forskning har visat att en 
avdelnings kapacitet att processa information är förstärks genom integration mellan 
avdelningar och menar att det finns två faktorer som möjliggör och effektiviserar 
kunskapsdelning mellan avdelningar. Det ena är expertis i de olika avdelningarna som 
kan vara användbara för uppgifter som utförs i en central avdelning och det andra är en 
uppsättning kopplingar mellan avdelningar.  

 
Hansens (2002) nätverksansats syftar till att utveckla förståelsen av kunskapsdelning i 
organisationer med flera avdelningar och menar att när information flyttas mellan 
personer från olika avdelningar är det troligt att det är någon form av ofullständig 
överföring. Svårigheten i detta menar Hansen (2002) är att det är svårt för en avdelning 
att avgöra vilka möjligheter till kunskap som ska vara i fokus och att de därför måste 
kontrollera många olika ledtrådar för att avgöra om de är relevanta för gruppen vilket 
kostar tid. Resultatet av Hansens (2002) studie visade att varken mängden relaterad 
kunskap som finns tillgänglig i organisationen eller en fördelaktig position i nätverket 
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som innebär korta vägar i det totala nätverket spelar kan tillräckligt förklara 
utsträckningen av kunskapsdelning mellan avdelningar eller tiden för projektet. 
Avdelningar med en hög andel korta vägar i sitt kunskapsnätverk kunde tillgå en större 
mängd kunskap från andra avdelningar vilket stöder Hansens första hypotes. Även stöd 
för den andra hypotesen fanns i resultaten då avdelningar med en hög andel korta vägar 
i deras respektive kunskapsnätverk avslutade projekten snabbare. För den tudelade 
tredje hypotesen fanns endast delvis stöd då direkta relationer med andra avdelningar 
underlättade problemen med att överföra icke kodad kunskap men netto effekten av att 
ha dessa relationer ledde till längre tider för projekten vilket gav fullt stöd för den andra 
delen av sista hypotesen. Hansen (2002) menar att de huvudsakliga fynden med studien 
är att behövs en samlad bild av relaterad kunskap och laterala nätverksrelationer för att 
kunna förklara utsträckningen och fördelarna av kunskapsdelning mellan avdelningar. 
 
Värdet av Lee, Min och Lee (2017) studie uppges vara ett nytt sätt att se på 
kunskapsflödet mellan avdelningar likväl som i hela organisationen. Resultaten av 
studien visar att både osäkerhet på uppgiften och ömsesidigt beroende mellan 
avdelningar förstärker en grupps kunskapsskydd som leder till koordinering mellan 
avdelningar och prestationer. Osäkerhet på uppgiften har en positiv effekt på 
kunskapsskydd men Lee, Min och Lee (2017) fann motsatsen till vad de trodde för 
ömsesidigt beroende mellan avdelningar. Ömsesidigt beroende har en positiv snarare än 
en negativ effekt på kunskapsskydd. I båda fallen finns det ett ökat behov av att 
förtydliga kunskapen som kan utbytas och kunskapen som ska stanna inom gränserna.  
Studien visar att kunskapsgränser underhåller koordinering mellan avdelningar även om 
gränser i sig anses hindra kunskapsflöden. En gräns som fungerar som kunskapsskydd 
klargör vad som är viktigt att skydda och hålla inom en grupp. Fynden visar att 
kunskapsskyddet är effektivt för ökad prestation, inte bara på organisatorisk nivå utan 
också på avdelningsnivå (Lee, Min och Lee 2017).  
 
Aalbers och Dolfsma (2015) lyfter fram att det är problematiskt att överföra kunskap 
över organisatoriska gränser och med sin artikel vill de öka förståelsen för de sociala 
mekanismerna som ligger bakom utbyte av innovativ kunskap inom en organisation, 
särskilt i frågan om att ta sig över avdelningsgränser. De tar upp problematiken om att 
mycket av forskningen kring kunskapsflöden inom organisationer inte har tagit hänsyn 
till avdelningsgränser utifrån att de kan var potentiella hinder för kunskapsflödet 
(Aalbers & Dolfsma 2015). Den riktning som kunskapen flödar har inte heller blivit 
berört i någon större utsträckning enligt Aalbers och Dolfsma (2015). De definierar det 
formella nätverket som sammankopplat med det som skapas av individens arbetsroll 
och ansvar och innehåller utbyte av arbetsrelaterade resurser och information. I deras 
resultat konstaterar de att trots att det fanns särskilda verktyg för att kommunicera över 
avdelningsgränser var förhållandena för att ha nära samarbeten mellan avdelningar inte 
optimala (Aalbers & Dolfsma 2015). Trots att det fanns vinster i det innovativa arbetet 
med kommunikation mellan individer från olika avdelningar identifierades bristen på 
broar mellan avdelningarna som ett problem, de anställda hade oftast inte tillräcklig 
insikt i varandras aktiviteter och kunskap. Aalbers och Dolfsma (2015) vänder sig i en 
sammanfattning till ledare av organisationer och menar att de bör arbeta för att öka 
anställdas kunnande om varandras expertis så att kunskap kan överföras över 
avdelningsgränser. De menar att även om indelningar i avdelningar finns där för goda 
skäl bör ledare vara vaksamma på vinsterna med nära samarbete mellan avdelningar 
utifrån perspektivet av innovation (Aalbers & Dolfsma 2015). 
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9. Diskussion 
 

9.1  Gränser mellan formella indelningar 
 
Gemensamt för samtliga artiklar är ett erkännande av gränsen som ett faktum. Den 
struktur som organisationerna de studerat har alltså varit avgörande för hur kunskapen 
flödar mellan avdelningarna oavsett om indelningarna är utifrån funktion eller på 
projektbasis. Motiveringen till dessa gränser mellan avdelningar skiljer sig mellan typ 
av avdelning men också utifrån synsätt. Carlile (2002) menar att det krävs en 
pragmatisk ansats för att hantera de konsekvenser som gränserna ger, förutsätter 
olikheter och ställer krav på att transformera kunskap. Gemensamt för Tsai (2002), 
Hansen (2002), Carlile (2002) och Aalbers och Dolfsma (2015) är att de ser gränser som 
barriärer för kunskapsdelning. Att en barriär är närvarande innebär en spärr för en 
tolkning och det meningsskapande som har en central roll i synsättet att kommunikation 
innebär delning och inte endast överföring (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 
 
Begreppet silos sätts inte i förhållande till gränser i någon av artiklarna men kan ses som 
högst relevant som beskrivning av synen på en avdelningsgräns. En silo kan bestå av en 
avdelning utifrån den formella indelningen i organisationen. Aalbers och Dolfsma 
(2015) väljer också att se att det finns informella gränser men anser att det är 
kunskapsdelningen över de formella gränserna som är en viktig faktor för innovation. 
Carlile (2002) tar också upp innovation som en viktig del i en organisation och en effekt 
av kunskapsflöden över organisatoriska gränser. Den transformation som Carlile (2002) 
åsyftar kan skapa den nya information som krävs för innovation. Transformation av 
kunskap och innovation tas upp som viktiga faktorer att ta hänsyn till i arbetet för att 
arbeta över gränser och bryta loss från organisatoriska silos. 
 
Utifrån struktur och medarbetaren som aktör innebär arbetet över gränser att utföra den 
handling som krävs för att förändra och skapa nya strukturer och då i form av vägar för 
kommunikation. Det blir alltså viktigt att förhålla sig till gränsen både som ett skydd 
och en potentiell väg för kunskap att spridas. I det kunskapsnätverk som beskrivs av 
Hansen (2002) blir gränsen en dörr till den kunskap som finns tillgänglig i 
organisationen men den beskrivs fortfarande som en barriär som hindrar kunskapsflöde. 
Tolkning och förståelse ses av Carlile (2002) som viktiga delar i att lyckas med att 
främja kunskapsflödet i organisationen och kan då motverka dessa barriärer. 
 
Lee, Min och Lee (2017) menar att ett formellt medlemskap är ett sätt att skapa gränser 
på och om de är kollektiva kan information och kunskap delas inom gruppen men inte 
utanför. Även här kan bilden av en silo appliceras för att innefatta beskrivningen av 
kunskapsdelandet. Den positiva effekten av denna silo är då att det ger en tydlig bild av 
funktionen med avdelningen. Det kan vara en del av förklaringen till varför gränserna 
upprätthålls av deltagarna i organisationen mer än på grund av den formella indelningen 
som kräver det. Förklaringarna till varför gränser upprätthålls kan antas vara lika många 
som det finns organisationer då det som Hislop (2013) beskriver är otroligt komplext att 
överbrygga dessa gränser. Identitet, gemensamma funktioner och arbetssätt kan utgöra 
innehållet i en silo och beroende på hur delaktig medarbetaren är i att ta till sig kunskap 
utanför gränserna och likväl dela med sig kan dessa väggar raseras eller stärkas och 
antingen skapa det kollektiva ansvar som Follett (Westlander 2016) beskriver eller 
bygga barriärer som kan innehålla både konflikter och olikheter (Hislop 2013).  
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9.2  Kommunikation 
 

Det centrala i min studie har varit att få förståelse för den relation som finns mellan 
organisatoriska gränser och kommunikation och kunskapsdelning. Koordinering lyfts 
fram som ett viktigt verktyg i att hantera kunskap över gränser i organisationer (Tsai 
2002). I den beskrivningen ges också ett antagande att gränsen har en effekt på hur 
kunskap flödar i organisationen. De nätverk som Hansen (2002) beskriver kräver 
motsvarande koordinering för att sprida kunskap och att skapa den integration som 
enligt honom förstärker en avdelning och får den att kunna transformera information 
och kunskap. Det är tydligt i de båda studierna att samspelet mellan de formella och 
informella relationerna spelar roll. Vad som också är tydligt är synen på kommunikation 
som överföring och att denna överföring sällan är komplett eller korrekt. Behovet av att 
tillsammans skapa och omskapa kunskap blir därför stort vilket ställer höga krav på 
både individ och grupp som förmedlare av kunskap och kommunikation som delning av 
kunskap. Den vikt av individens men i synnerhet gruppens ansvar som Follett 
(Westlander 2016) beskriver bekräftas utifrån detta perspektiv.  
 
Hansen (2002) menar också att en faktor i arbetet med kunskapsdelning över gränser är 
kostnader i form av tid och resurser. Relevant information och kunskap ska väljas ut och 
även det arbete med koordinering som Tsai (2002) tar upp är en fråga om tid och 
resurser. Som Aalbers och Dolfsma (2015) tar upp kan det finnas verktyg och 
möjligheter på plats i organisationen för att utbyta kunskap men flödet stoppas 
fortfarande vid gränserna och insikt om andras kunnande saknas så som bekräftat i deras 
studie. Det kan tolkas som en ovilja att kommunicera utifrån brist på motivation eller 
medel men som beskrivet ovan kan det lika gärna handla om att kostnaden är för hög 
räknat i tid eller resurser.  
  
Lee, Min och Lee (2017) belyser en annan aspekt på kunskapsflödet och menar att 
gränser också kan fungera som kunskapsskydd, både för gruppens expertis men också 
som ett skydd från skadlig information för yttervärlden. Det kollektiva ansvaret blir 
minst lika viktigt i denna aspekten då vad som ska skyddas och inte och vad som ska 
delas eller ej strukturellt är en avdelningsfråga. Det sociala system som utgör 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2008) skapar det gemensamma syftet för gruppen 
och målsättningarna för avdelningen kan på så sätt stipulera de värderingar som avgör 
vad som kan anses vara skadligt eller till nytta för organisationen. Även här bör 
kostnader beaktas i form av resurser då det på motsvarande sätt som Tsai (2002) 
beskriver handlar om koordinering i och mellan avdelningar. 
  
En viktig del är också synen på kommunikation som överföring eller som delning. I 
artiklarna beskrivs kommunikation snarast som kunskapsdelning och det är också så 
som jag valt att definiera kommunikation i mitt arbete med min studie. Effekten av att 
välja denna syn på kommunikation blir att både sändare och mottagare är ansvariga för 
hur kommunikationen artar sig. Ett tolkande av budskapet som överförs förutsätts och 
på så sätt skapas en ny form av kunskapen eller informationen. Detta samskapande sker 
i det sociala systemet och konstrueras av dess medlemmar. Studierna som presenteras i 
artiklarna tar inte upp huruvida kommunikationsflödena är lyckade utifrån premissen att 
det som överförs tas emot enligt sändarens uppsåt. Däremot tas graden av organisatorisk 
vinst i effektivitet, produktivitet eller fördelar med överbryggandet över gränser upp. 
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Aalbers och Dolfsma (2015) menar att kommunikation över gränser ger vinster i det 
innovativa arbetet i likhet med Tsai (2002) som menar att intern kunskapsdelning över 
gränser kan stärka organisationen. 
 

9.3  Medarbetarskap 
 

I synen på organisationen som ett socialt system skapas också en bild av de relationer 
som Heide och Simonsson (2011) menar utgör en organisation. Tsai (2002) har med sin 
term ”coopetition” skapat sammanslagning av relationer som kan förekomma i en 
organisation och menar att denna ofta innebär delning mellan konkurrenter. Vidare 
beskriver Tsai (2002) att sociala interaktioner spelar roll i frågan om individen väljer att 
dela med sig av kunskap eller inte. Var individen har sin plats i organisationens nätverk 
har också en inverkan enligt Aalbers och Dolfsma (2015) och vilka roller som individen 
innehar. De menar att organisationen är beroende av ett fåtal individer för 
kunskapsdelning över gränserna och att tidigare forskning varit fokuserad på individer i 
organisationer som på något sätt spridit kunskap utifrån och inte till lika stor del belyst 
de som väljer att dela med sig av sin kunskap. Vikten av medarbetarens deltagande och 
roll är därför betydande och bekräftas i samtliga artiklar.  
 
Medarbetaren har en viktig roll som meningsskapare och tolkare (Heide & Simonsson 
2011) vilket Carlile (2002) lyfter fram i sitt pragmatiska synsätt där både sändare och 
mottagare har ansvar för delningen av informationen eller kunskapen. Komplexiteten 
ökar i samhället och i organisationer med det vilket ställer allt högre krav på 
medarbetaren att tolka och transformera kunskap. Tolkningen hos medarbetaren är i 
fokus i struktureringsteorin och förklarar hur kunskapen kan överföras och nyskapas 
mellan avdelningar (Westlander 2016). De sociala strukturerna och den förutsatta vägen 
att kommunicera går att förändra av individen genom handling men kräver en 
anpassning till den struktur som föreligger och de nätverk som finns i organisationen. 
Vilka relationer en medarbetare har och använder i sitt utbyte av kunskap är också av 
vikt. Vilken typ av kunskap och information medarbetaren överför är beroende av 
relationens art och var i nätverket den är placerad då det avgör om informationen är 
kodad eller ej (Hansen 2002). Kostnad i tid och ansträngning kan än en gång spela roll 
och visa sig i både grad av effektivitet eller kvaliteten på kunskapen som delas.  
 
Det är också enligt Heide och Simonsson (2011) viktigt att medarbetaren kan hantera 
återkoppling och meningsskapande för att delta i innovation. Carlile (2002) menar att 
när individen transformerar information och kunskap skapas ny kunskap som i sin tur 
ska delas. Dessa krav på medarbetaren som individ i organisationen kan tänkas öka i 
takt med komplexiteten men även på ledningen som enligt Carlile (2002) bör stötta de 
individer som har roller som överbryggar barriärer som utgör gränserna mellan 
avdelningar. Ur ett ledarskapsperspektiv ligger ansvaret i uppgiften att identifiera dessa 
roller för att kunna frigöra flödet av kunskap. Utifrån medarbetarens perspektiv handlar 
då ansvaret om att veta sin plats i organisationen med framförallt sin roll. I de 
förhållanden av samarbete och konkurrens som antas förekomma i organisationer är det 
endast ett litet antal personer som kan bära ansvaret för att sprida kunskap (Tsai 2002). 
Ett gemensamt ansvar för helheten som organisation ger däremot att det borde finnas 
även andra roller än de som sprider eller samlar in kunskap och som också de bär ansvar 
för kommunikationsflödet i organisationen. Utifrån struktureringsteorin kan alla 
medarbetare tänkas ha ansvar för kunskapsflödet och ha möjlighet att utföra handlingar 
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för att både uppfylla och ändra befintliga strukturer. Detta ställer högre krav på samtliga 
medlemmar i organisationen i sin roll som medarbetare. 
 
 

9.4  Metoddiskussion 
 
Inledningsvis hade jag problem med begreppen och upplevde en viss begreppsförvirring 
i mina sökningar. Valet av endast en databas var både utifrån möjlighet att jämföra 
sökningar och bygga på dessa på ett logiskt, systematiskt sätt men också för att inte 
fastna i begreppsjakten utan bestämma mig för en definition av den information jag 
hade hittat. Då jag valt artiklar utifrån olika kvalitetssynpunkter kan det finnas brister i 
validitet av studierna. Min analys sträcker sig till urval och metod samt källan för 
artikeln.  
 
Då antalet relevanta studier har varit lågt men träffarna sammanfallande har jag haft 
svårt att göra en ännu mer definierad sökning vilket också beror på den 
begreppsförvirring som jag upplevt. Det finns även en självklar begränsning i de sökord 
jag har valt och mina definitioner av begreppen men det visar samtidigt den breda bild 
som finns av samma fenomen och en potentiell problematik med att det inte finns en 
uppenbar definition av ett uppenbart fenomen. Min roll som forskare är också att se som 
delvis subjektiv då jag upplevt fenomenet som jag vill belysa i studien. Jag har haft en 
förutfattad och given bild av hur gränser ser ut och verkar men försökt att hålla blicken 
högt och inte färgas av dessa erfarenheter utan låta de färgläggas av resultaten i 
studierna.  
 
Jag valde en kvalitativ litteraturstudie som metod då jag vill gå på djupet i de begrepp 
som jag eftersökte. Alternativet att utföra en kvantitativ studie skulle kunna ge mig svar 
på hur mycket av olika forskningsfält som använt de olika begreppen men det var inte 
inom ramen för denna studie. Ett intressant tillägg till litteraturstudien skulle vara en 
empirisk studie och framförallt i den organisation jag själv arbetar i samt andra liknande 
organisationer för en eventuell möjlighet till jämförbarhet. Svårigheterna med en 
empirisk studie i min egen organisation kretsar i mitt perspektiv kring objektivitet och 
risker för konflikter. Det slutliga valet med en litteraturstudie ger mig möjlighet att föra 
kunskapen vidare i min organisation och samtidigt se de effekter av gränser som finns 
med nya, förhoppningsvis mer förstående ögon. 
 

10. Slutsats 
 

I arbetet med denna studie stötte jag inledningsvis på forskare som konstaterar att 
organisatoriska gränser kopplat till kommunikation inte har varit föremål för forskning i 
så stor utsträckning. Samtidigt har jag i jakten på definitioner av gränser upptäckt att det 
finns en stor mängd material med forskning kring att överbrygga dessa gränser. 
Medlemmar i organisationer förväntas i någon mån vara medvetna om vad gränser gör 
med kommunikationen i organisationen men jag har förstått att ”vi” har begränsad 
kunskap om varför och hur detta sker. Med ”vi” menar jag vi som arbetar i 
organisationer och vi som leder avdelningar. Trots detta är kravet att medarbetaren ska 
prestera i form av både tolkning och förståelse av information från sin kollega eller 
ledare. Gemensamt för artiklarna i denna studie är att de alla lyfter fram vikten av att 
hantera kommunikation i organisationer på ett effektivt sätt och jag väljer att se denna 
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hantering som en uppgift för medarbetaren istället för ledningen. Gränserna mellan de 
formella indelningarna ses i huvudsak ha en negativ inverka på kommunikationen 
mellan individer. I samverkan eller motsats kan den informella strukturen påverka i sin 
tur då varje medarbetare har möjlighet att antingen upprätthålla eller bryta den formella 
strukturen. Det är informella faktorer hos både individen och gemensamt som grupp 
som bestämmer hur effekten av den formella gränsen ser ut. Den formella gränsen kan 
även agera som ett skydd och kan då stärka en gemensam identitet och den interna 
kunskapen. 
 
Då begreppen kring gränser, struktur och organisationer är många vill jag gärna se en 
sammanställning av begreppen i förhållande till varandra i framtiden. Begreppen rör 
både kultur, management och organisationsstruktur och en översikt över begreppen och 
deras respektive teoretiska bakgrund vore intressant för vidare forskning. Ett perspektiv 
som jag burit med mig är den språkliga aspekten. I resultatet av denna studie nämns 
”förståelse” och ”tolkning” upprepade gånger i förhållande till kunskapsdelning. Jag 
frågar mig hur stor roll språket har när vi överför kunskap och vilka mekanismer som 
kan tänkas förklaras endast av språket. I organisationen jag själv arbetar i är det tydligt 
att vi inte alltid ”talar samma språk” vilket för oss innebär minst lika mycket en intern 
kultur inom avdelningarna såväl som att vi konkret har olika jargonger. Det vore alltså 
intressant att söka ta reda på hur mycket vi kan påverka med struktur och den enskilda 
medarbetarens roll som både översättare och tolkare.  

 
Jag har inte kunnat tillskansa mig en fullständig bild av forskningsfältet kring gränser 
och kommunikation inom ramen för denna studie. Med denna studie hoppas jag dock ha 
kunnat klargöra vad en gräns är i förhållande till en formell indelning och förklara en 
del av medarbetarens roll i kommunikation i organisationer.  
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