
I många företag finns komplexa arbetsuppgifter vars utförande är beroende av 
tillämpningen av kunskaper från flera olika områden. Oavsett om målet är att 
utveckla en ny produkt eller tjänst, eller att utforma och implementera en ny 
organisationslösning, så krävs kompletterande kunskaper från olika områden. 
Samtidigt är dessa kunskaper vanligen lokaliserade hos en stor mängd aktörer 
i och utanför organisationen, och omöjliga för en enskild aktör att samla och 
förstå. Kunskapen i organisationen kan därför sägas vara distribuerad till sin 
natur. Dessa olikartade och distribuerade kunskaper behöver därför integreras 
och företaget behöver utveckla en förmåga att åstadkomma kunskapsintegration.

Därmed blir en viktig fråga för personer i ledande ställning som till exempel 
företagsledare, chefer, eller anställda som arbetar med så kallad kunskaps-
hantering (knowledge management), hur man kan leda en verksamhet för 
att åstadkomma kunskapsintegration i företaget. I avhandlingen undersöks 
denna fråga genom en fallstudie av en fusion mellan managementkonsulter 
och IT-konsulter. Resultaten visar att kunskapsintegration är förknippad med 
ett flertal praktiska och politiska hinder, och att framgångsrik ledning av 
kunskapsintegration därför är beroende av att vissa förutsättningar är uppfyllda. 
I den här avhandlingen beskrivs dessa hinder och förutsättningar i en modell för 
ledning av kunskapsintegration.
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