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Sammandrag: 
Kopplingen mellan organisationsförändring och kunskapsöverföring är ett 
ganska outforskat område. Denna studie undersöker hur kunskapsöverföring 
sker i samband med organisationsförändring och hur kunskapsöverföringen 
påverkas av förändringens egenskaper. Studiens syfte är att bidra med empiriskt 
material från en fallstudie för att utveckla teoretiska resonemang om hur dessa 
fenomen relaterar till varandra. Studien undersöker organisationen PostNord 
som genomgick en organisationsförändring under studiens gång. De egenskaper 
som undersöks är förändringens omfattning och tidsram samt mål av trohet eller 
resursorientering hos de som implementerar förändringen. Studiens resultat 
styrker kopplingen mellan strategi och kunskapsöverföring. Resultatet tyder på 
att organisationsförändringens egenskaper påverkar hur kunskapsöverföringen 
sker. Förändringens stora omfattning minskar fördelarna med kunskaps-
överföringen och främst fördelar med kodifiering. Tidsramen minskar 
möjligheten att ägna sig åt kunskapsöverföring i den grad som önskas på grund 
av tidsbrist. Ett mål av trohet till förändringen hos de som implementerar 
begränsar vilka som anses lämpliga att delta i kunskapsöverföring. 
 
 
Nyckelord: kunskapsöverföring, organisationsförändring, personalisering, 
kodifiering 
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1 Inledning  
Här presenterar vi först en generell bakgrund till kunskapsöverföring och 
organisationsförändring. Vi introducerar sedan det mer specifika fallet som 
studien undersöker. Därefter presenterar vi vår problemformulering och 
studiens syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
Chrusciel & Field (2006) skiljer mellan de små förändringsprocesser som 
organisationer genomgår hela tiden och betydande förändringar och menar att 
betydande förändringar av sin natur bör definieras som strategiska. 
Organisationsförändringars nära koppling till strategi upprepas även av Smith & 
Graetz (2011, s. 41). Kunskapsöverföring är ett begrepp som kommer från fältet 
Knowledge Management som enligt King (2009, s. 5) går ut på att införliva 
kunskap i processer så att organisationen kontinuerligt kan förbättra sig. Detta 
sker genom att kunskap överförs från en del av organisationen till en annan, hur 
detta sedan sker kan ta olika former. Målet är alltså att förbättra organisationen 
genom kunskapsöverföring mellan olika delar av organisationen. Hur 
kunskapsöverföring ska ske i en organisation är även det kopplat till strategiska 
överväganden (Hansen et al., 1999; Snyman & Kruger, 2004). 
 
Både organisationsförändringar och kunskapsöverföring bör alltså vara 
kopplade till den strategi som organisationen har i meningen att de ska vara 
anpassade till varandra. Tavakoli & Lawton (2005) menar att ett välfungerande 
system för kunskapsöverföring kan hjälpa en organisation att sprida ett 
strategiskt tänkande inom organisationen genom att fånga och sprida relevanta 
erfarenheter. Andra forskare menar också att kunskap är något som alla i en 
organisation arbetar med på något sätt (Hammer et al., 2004; Grant, 1996). 
Argote et al. (2000) menar att kunskapsöverföring blir allt viktigare när en 
organisation är större och utspridd geografiskt.  
 
Alvesson & Kärreman (2001) kritiserar teorier om Knowledge Management och 
menar att kunskapsbegreppet oftast är vagt och alldeles för brett vilket gör att 
det är omöjligt att ringa in vad som menas med kunskap. Fahey & Prusak (1998) 
menar dock att det bör ingå i en organisations strategi för kunskapsöverföring 
att reflektera över vad kunskapen består i och att den inte kan likställas med 
data i IT-system eller ren information. King (2009, s. 4) hävdar att kunskap kan 
delas in i tre olika nivåer av kunskap; Kunskap om vad, hur och varför. Den första 
nivån utgörs av kunskap om vilken reaktion eller handling som är lämpligast i en 
viss situation. Den andra nivån innebär kunskap om hur man beslutar eller 
kommer fram till rätt handling för respektive situation. Kunskap om varför 
förutsätter en djupare förståelse om orsakssambandet mellan olika händelser 
och handlingar. Denna nivå tar hänsyn till och syftar till att förstå det 
underliggande sambandet, effekter och hur olika fenomen relaterar till varandra.  
Alla tre nivåer av kunskap kan överföras och de fångar på ett rimligt sätt vad 
som menas när det talas om kunskap som ska överföras. 
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Kunskapsöverföring är något som ofta studerats inom kunskapsintensiva 
branscher då dessa just arbetar med kunskap och det därför bör spela en viktig 
roll för deras framgång (Shaw et al., 2007; Hansen et al., 1999). Argote (2013) 
menar att organisationer som har en likartad verksamhet överallt har lättare att 
överföra kunskap då kunskapen har större chans att vara applicerbar överallt. 
Ett exempel på detta är tillverkande företag som designar sina fabriker likadant 
över hela världen.  
 
Kopplingen mellan organisationsförändring och kunskapsöverföring är än så 
länge ett ganska outforskat område (Park & Kim, 2015). Shaw et al. (2007) 
menar att kunskapsöverföring är strategiskt centralt för en organisation som 
genomgår förändring. Enligt Lewis (2011) har organisationsförändringar 
kommit att tolkas som en förbättringsprocess men Al-Haddad & Kotnour (2015) 
menar att det saknas ett giltigt vetenskapligt ramverk för organisations-
förändring. De menar att detta styrks av att studier tyder på att färre än 30% av 
organisationsförändringar faktiskt lyckas. De menar därför att det behövs en 
bättre förståelse om vilka metoder för genomförandet av organisations-
förändringar som passar olika situationer och önskade utfall (Al-Haddad & 
Kotnour, 2015). Buchanan et al. (2005) pekar på att organisations-
förändringslitteraturen ofta behandlat stabilitet som något negativt att undvika 
och att forskningen inte fokuserat på hur hållbar förändring sker.  
 
 

1.2 Problembakgrund 
En organisation som från och med 2014 genomgår en omfattande 
organisationsförändring är den ledande leverantören av kommunikation och 
logistiklösningar i norden, PostNord (PostNord, 2014, s. 11). 
Organisationsförändringen beror till stor del på den ökade digitaliseringen av 
kommunikation, vilket haft en direkt påverkan på PostNords brevverksamhet 
och därmed en indirekt påverkan på hela organisationen i sig. Förändringen på 
brevmarknaden har även lett regeringen till att tillsätta en utredning för att se 
över regleringar av brevmarknaden (Jonäng, 2016). 
 
PostNords verksamhet ser i grova drag ut på det här sättet: Runt om landet finns 
ett antal stora brevterminaler och logistikterminaler dit försändelser skickas 
efter det att de lämnats in från kunder. Därefter sorteras de med hjälp av 
maskiner och skickas sedan vidare till de lokala kontor där de ska delas ut. 
Transporterna sker med tåg, lastbil eller flyg. PostNord har under senare år 
genomfört stora investeringar i terminalernas system för att kunna använda 
maskiner till att sortera försändelser  i allt större utsträckning. 
Logistikverksamheten ägnar sig åt att hämta och leverera försändelser på pall 
eller stora paket medan brevverksamheten delar ut små och större brev. 
 
Logistikverksamheten växer trots ökad digitalisering då E-handeln växer. Enligt 
PostNords årsredovisning ökade logistiken kopplat till E-handeln år 2015 med 
ca 14% och förväntas enligt prognoser att växa med 10% årligen de kommande 
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åren. De totala brevvolymerna har däremot minskat med ca 39% mellan 2000 
och 2015 (PostNord, 2015, s. 7). 
 
Som svar på förändringarna på marknaden i Norden har PostNord sedan 2014 
påbörjat en omfattande omstruktureringsprocess. Målet är att anpassa 
verksamheten till de förändrade marknadsförhållandena, i synnerhet minskade 
brevvolymer, och på så sätt säkerställa långsiktig konkurrenskraft.  
Den stora satsningen består av att införa en integrerad produktionsmodell 
(IPM). IPM är ett projekt som startade år 2014 och förväntas avslutas 2020 och 
går ut på att integrera brev och logistikverksamheten (PostNord, 2014, s. 
11). Organisationsförändringen innebär bland annat att PostNord bygger nya 
lokaler, att personalens arbetsuppgifter och arbetstider förändras och att 
arbetsprocesserna förändras.  
 
Enligt PostNord (2014, s. 11) syftar IPM till att integrera olika delar av 
distributionskedjan för brev  och logistikverksamheten. Denna integrering syftar 
till att skapa synergieffekter i form av ökad flexibilitet, mindre 
fastighetskostnader, lägre miljöpåverkan, ökad samordning inom verksamheten 
och ökad effektivitet i IT systemet (PostNord, 2014, s. 11). Verksamheterna för 
brev och logistik har tidigare varit åtskilda både geografiskt och även 
funktionsmässigt. Se Fig 1. för en visuell representation av hur IPM är tänkt att 
se ut i praktiken.  
 

 
Fig 1. Visuell representation av IPM (PostNord, 2015, s. 12) 
 
 
 
 
 

1.3 Problemformulering och frågeställning 
Hur kunskapsöverföring bör ske eller vilka hinder som finns är något som 
studerats i stor utsträckning men dessa teorier har inte antagit att 
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organisationen genomgår en förändring. En organisationsförändring kan 
medföra förändringar både i vad organisationen har för verksamhet och vad de 
har för strategisk inriktning. Hur en organisation som PostNord agerar för att 
hantera kunskap i samband med organisationsförändringen och hur det 
påverkas av organisationsförändringens egenskaper är något som därmed inte 
är lika självklart. Hur detta förhåller sig till den teoretiska bakgrunden och 
tidigare studier är utgångspunkten för den här studiens syfte och frågeställning. 
 
Studiens frågeställning lyder: 
Hur sker kunskapsöverföring i samband med organisationsförändring och hur 
påverkas den av organisationsförändringens egenskaper? 
 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att öka förståelsen för hur kunskapsöverföring sker i en 
organisation som genomgår en förändring samt hur en organisationsförändrings 
egenskaper påverkar kunskapsöverföring. Dessa två fenomen har inte studerats 
samtidigt i någon hög utsträckning. Därmed vill vi med denna studie bidra med 
empiriskt material från en fallstudie för att kunna utveckla teoretiska 
resonemang om hur dessa fenomen relaterar till varandra. Vårt syfte är både 
explorativt och förklarande då vi först vill undersöka hur kunskapsöverföring 
sker för att på så sätt kunna förklara hur detta påverkas av organisations-
förändringens egenskaper.  
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2 Teori  
I denna sektion tar vi upp teorier om kunskapsöverföring och 
organisationsförändringars egenskaper. Vi går igenom två vanliga strategier för 
kunskapsöverföring: kodifiering och personalisering. De organisations-
förändringsegenskaper som tas upp är hur tidsramen och omfattningen av 
förändringen kan spela in samt hur olika mål hos de som implementerar 
förändringen påverkar hur förslag från medarbetare tas in. Slutligen tar vi upp 
tidigare studier inom området och sammanfattar teorins relevans för vår studie.  
 

2.1 Val av strategi för kunskapsöverföring 
Det finns olika strategier för kunskapsöverföring men dessa delas oftast in i två 
breda kategorier: kodifiering och personalisering (Earl, 2001; Hansen et al., 
1999; King, 2009, s. 9). Dessa strategier baseras på olika ekonomiska logiker. 
Kodifiering baseras på en logik av återanvändning. Genom att kodifiera och 
spara kunskap samt göra det lätt att ta del av den, kan organisationen investera 
en gång för att skapa eller tillgodogöra sig kunskap och sedan återanvända den 
många gånger. Personalisering grundar sig på en logik av expertkunskap och 
bygger på att utveckla nätverk för att förmedla kunskap från person till person. 
(King, 2009, s. 9; Hansen et al., 1999) Alvesson & Kärreman (2001) har en 
liknande indelning baserat på det medium som kunskap överförs genom, som de 
menar antingen är socialt eller tekniskt. Den huvudsakliga poängen är att det går 
att skilja på huruvida kunskapsöverföringen sker genom att personer 
kommunicerar direkt med andra personer eller om ett tekniskt system används 
för att förmedla kunskap. 
 
Enligt Hansen et al. (1999) är det inte godtyckligt vilken av strategierna 
kodifiering eller personalisering som bör väljas, det beror på organisationens 
förutsättningar och omständigheter. Att inrikta sig på fel strategi eller båda på en 
gång kan snabbt underminera en organisations verksamhet. (Hansen et al., 
1999) Om en organisation har tätt integrerade enheter bör de enligt Hansen et 
al. (1999) inrikta sig på att ha samma kunskapsöverföringsstrategi i hela 
organisationen. Att ha olika typer av strategier i olika delar av organisationen 
sägs endast fungera om enheterna agerar som fristående verksamheter (Hansen 
et al., 1999). Fehér (2004) lyfter fram att det finns kritik mot argumentet att en 
organisation bör inrikta sig på en kunskapsöverföringsstrategi. Ett exempel är 
Rubenstein-Montano et al. (2001) som menar att personalisering och kodifiering 
borde integreras i ett systemtänkande som beaktar både förvaring och 
disseminering av kunskap samt den kulturella miljön inom vilken människor 
delar kunskap. Liu et al. (2013) för ett liknande argument och menar att 
forskningen tyder på att en blandning av de två strategierna tenderar att lyckas 
bättre, men menar samtidigt att strategin måste anpassas till hur 
organisationens behov av återanvändande av kunskap ser ut. 
Sammanfattningsvis tyder teorin ändå på att organisationens strategiska 
inriktning bör styra valet av strategi för kunskapsöverföring. Kodifiering lämpar 
sig bättre för en strategisk inriktning vars syfte är standardisering medan 
personalisering lämpar sig bättre för en strategisk inriktning vars syfte är att 
erbjuda unika lösningar på specifika fall. 
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Law (2013) utgår från ett maktperspektiv kring kunskap och menar att det 
ibland inte ligger i de anställdas intresse att dela all sin kunskap då de förlorar 
makten över den. För att hindra detta så kan personer som har kunskap försöka 
styra hur den delas för att behålla sin maktposition, till exempel genom att 
kodifiera kunskap som kräver att andra ändå behöver komma till dem 
personligen för att få hjälp att avkodifiera. Detta kan vara en annan faktor som 
styr hur kunskapsöverföring sker utöver en anpassning till organisationens 
strategi. 
 

2.1.1 Fördelar och nackdelar med personalisering och kodifiering 
Fördelen med personalisering är att det lägger tonvikten på individerna inom 
organisationen och minskar sannolikheten att viss information förbises vid 
överförandet av kunskap inom organisationen. Enligt Earl (2001) sker detta 
genom att ansluta interna kunskapssökande med interna kunskapsgivare. Då 
personaliseringsstrategin går ut på överförandet av kunskap via personliga 
kontakter och erfarenheter, skapar detta kommunikationsnätverk inom 
företaget som stärker den kunskapssökande organisationskulturen (Earl, 2001).  
 
Nackdelen med personalisering är att då återanvändning av kunskap kan ha stor 
användning för framtida projekt kan detta bli svårt på grund av att kunskap är 
beroende av individer inom organisationen (Hansen et al, 1999). 
Återanvändningen baseras på kommunikationen mellan kunskapssökande och 
kunskapsgivaren. Denna kommunikation kan begränsas av fysiska avstånd samt 
vara mer tidskrävande, eller så kanske inte den person som har kunskapen finns 
kvar inom organisationen. 
 
Earl (2001) menar att kodifiering har fördelen att det främjar skapapandet av 
olika kunskapsbaser som varken är geografiskt beroende eller beroende av att 
de anställda som hämtat in information fortfarande finns kvar. I detta avseende 
tjänar denna typ av strategi ett mer långsiktigt syfte för organisationen. 
Organisationens ackumulation av kunskap är därmed inte knuten till vissa 
anställda. Enligt Hansen et al. (1999) kan kodifiering av information och kunskap 
resultera i stora informationsdatabaser och historik lämpade för återanvändning 
och förbättring i samband med reflektion. 
 
En nackdel med kodifiering är att även om kunskapsbaser gör det lättare för 
organisationen att mäta och lokalisera inhämtad kunskap, krävs det att någon 
utför kodifieringen på ett bra sätt (Earl, 2001). Detta är givetvis beroende av de 
anställda och deras förmåga att framgångsrikt kunna översätta erfarenheter till 
kunskap. Kodifierad kunskap har också nackdelen av att vara mer statisk och 
beroende av IT-system. 
 

2.2 Egenskaper hos organisationsförändringar som kan påverka 
kunskapsöverföring 

Al-Haddad & Kotnour (2015) föreslår en taxonomi över litteratur om 
organisationsförändring som delar in den i fyra ämnesområden: förändringstyp, 
förändringsmöjligggörare, förändringsmetoder och förändringsutfall. För vår 
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studie fokuserar vi på förändringstyper som kan delas in i två underkategorier: 
förändringens omfattning samt tidsram. De menar att omfattande förändringar 
är svårare att genomföra än mindre förändringar och kräver ett mer resurser 
och ledarskap. Förändringar under lång tid är svårare att genomföra än korta 
förändringar och kräver också ett mer aktivt ledarskap samt delaktighet hos 
medlemmarna i organisationen (Al-Haddad & Kotnour, 2015; Oldham, 2009). Att 
korta förändringar är lättare är dock något som kopplas till att de i regel är både 
korta och små förändringar.  
 
Tidsramen för en förändring är helt enkelt den tid som den pågår medan 
omfattning definieras som graden av förändring som krävs för att nå det önskade 
utfallet (Al-Haddad & Kotnour, 2015). Hur denna grad av förändring bestäms är 
inte entydigt men den bör kopplas till hur de som implementerar förändringen 
ser på omfattningen. Anledningen till att vi inte tar upp de andra delarna i Al-
Haddad & Kotnours (2015) taxonomi är att de inte är lika enkla att definiera 
utan består av väldigt många olika aspekter och är mer specifika. Det är därmed 
svårare att ringa in deras teoretiska relevans för denna studie, således lämpar de 
sig bättre när forskningsämnet är studerat i större utsträckning 
 
Ford et al. (2008) menar att motstånd till organisationsförändring behandlats 
som att förändringsagenter blir utsatta för irrationella och dysfunktionella 
tendenser från de som berörs av förändringen. I linje med vad Smith & Graetz 
(2011, s. 42) kallar den rationella filosofin så anses förändring som planerats av 
ledningen vara väl uträknad och motstånd måste därför vara omotiverat.  
Lewis & Russ (2012) menar att forskare rekommenderar organisationer att 
öppna för medarbetare att ge förslag  i en förändringsprocess. Hur detta görs är 
dock något som inte är lika väl undersökt. De menar att två övergripande mål 
hos dem som ska implementera förändringen kan förklara i vilken utsträckning 
de söker förslag och vilka de söker förslag ifrån. De kallar dessa för trohetsmål 
och resursorienterade mål. Trohetsmål är mål att inte ändra i förändringsplanen 
för mycket. Resursorienterade mål fokuserar på förslag som ett medel för att 
upptäcka fel och information som kan bidra positivt till förändringsinitiativet 
(Lewis & Russ, 2012).   
 
Att inhämta förbättringsförslag från medlemmarna i organisationen kan därmed 
stå i konflikt med målet att genomföra förändringen som planerat om förslagen 
går emot den ursprungliga förändringsplanen. Detta är ett dilemma som bör 
återfinnas i alla planerade förändringar. Lewis & Russ (2012) menar att olika 
kombinationer av dessa mål resulterar i fyra olika förhållningssätt till att ta in 
input:1) ett öppet förhållningssätt där alla får delta och förändringens innehåll är 
öppet för modifiering, 2) ett begränsat förhållningssätt där vissa utvalda får delta 
och där svårgenomförda idéer eller de som inte stödjer den ursprungliga 
visionen inte prioriteras, 3) ett politiskt förhållningssätt där de med stor makt 
inom organisationen får ge input och deras förslag tas i beaktning i korrelation 
till deras makt, 4) ett rådgivande förhållningssätt där de som kan ge stöd för den 
ursprungliga förändringen ges möjlighet att bidra, både genom förslag men 
också genom att kunna övertala andra, i vissa fall använda rådgivare som ett sätt 
att ändra på den ursprungliga planen eller hindra negativa reaktioner. 
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2.3 Tidigare studier om organisationsförändring och kunskapsöverföring 
Park & Kim (2015) fokuserar på relationen mellan organisationsförändring och 
kunskapsöverföring. Syftet med deras studie var att identifiera hur litteraturen 
om kunskapsöverföring har diskuterat uppgift, struktur, teknologi och 
människor som aspekter av organisationsförändring och att undersöka 
interaktioner med aspekter av kunskapsöverföring. De menar att effekterna av 
organisationsförändring på kunskapsöverföring inte har undersökts tillräckligt 
med tanke på dess teoretiska och praktiska betydelse. Studiens slutsatser är att 
medarbetarnas engagemang, relationer och ledarskap och förtroende är de mest 
framträdande aspekterna som framhålls som viktiga i forskningslitteraturen. De 
menar även att organisationsstrukturen är en viktig aspekt. (Park & Kim, 2015)  
 
Shaw et al. (2007) menar kunskapsöverföring är strategiskt centralt för en 
organisation som genomgår förändring. De har studerat en organisation där en 
externt orsakad kris hanterades med hjälp av ett strategiskt iniativ för att öka 
kunskapsöverföringen. De argumenterar att en stor del av framgången kunde 
förklaras av att organisationen engagerade medarbetarna att bidra till initiativet, 
hjälpa med implementationen, dela med sig av bra arbetsmetoder och att delta i 
en kultur av kunskapsöverföring (Shaw et al., 2007).  
 

2.4 Avslutande kommentar om teorins relevans för studien 
Teorin om val av strategi för kunskapsöverföring visar att en organisation kan ha 
olika strategier för kunskapsöverföring och att dessa passar olika bra för olika 
situationer och organisationens strategiska inriktning. I litteraturen om 
organisationsförändring och i tidigare studier framhålls vikten av att involvera 
medarbetare i en förändring och ett starkt ledarskap. Detta resonemang tyder på 
att personaliseringsstrategin för kunskapsöverföring passar väl i samband med 
en förändring. Samtidigt menar teorin om kunskapsöverföring att kodifiering 
lämpar sig väl för organisationer vars strategi är att standardisera för att kunna 
återanvända kunskap i stor skala. Båda kunskapsöverföringsstrategierna har 
olika fördelar relaterade till tidsram och omfattning vilket kan påverkas av 
organisationsförändringens tidsram och omfattning. Teorin om trohet till 
förändring eller resursorientering fångar dilemmat mellan att vilja genomföra en 
förändring som planerat jämfört med att vilja få in förbättringsförslag från 
medarbetare. Vi anser att dessa teoretiska utgångspunkter tillsammans lämpar 
sig väl för att analysera hur kunskapsöverföringen i samband med PostNords 
organisationsförändring påverkas av förändringens egenskaper. 
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3 Metod 
I denna sektion presenterar vi studiens metod. Först ges en bakgrund till 
studiens vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats samt val av teori. 
Därefter presenteras undersökningsmetoden, hur urvalet gjorts samt hur empiri 
samlats in och bearbetats. Till sist diskuterar vi studiens reliabilitet och validitet 
samt ger ett källkritiskt perspektiv på studiens metod. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Saunders et al. (2009, s. 108-109), menar att  en studies mål, strategi, tolkning av 
information och val av metodik baseras på vilket perspektiv studiens författare 
har under studiens gång. I denna studie ämnar vi att studera fenomenet 
kunskapsöverföring i samband med en organisationsförändring. Det stora 
sammanhanget är då organisationen PostNord inom vilket kunskaps-
överföringen tar plats och där människor i de olika befattningarna har 
avgörande roll för både slutresultatet och de variabler som är avgörande för 
organisationsförändringen. Vi har i denna studie antagit interpretivismen som 
vetenskapligt förhållningssätt då vi främst studerat hur nyckelpersoner inom 
företaget, relevanta för organisationsförändringen, resonerar och rapporterar 
vad som gjorts kring de olika aspekter vi studerat.  I det interpretivistiska 
perspektivet är studier som främst studerar samspelet mellan olika individer 
och deras roll, inom en viss situation eller som en del av ett större fenomen, 
viktigast (Saunders et al., 2009, s. 116). Det är därför viktigt för forskarna  i en 
studie att kunna tolka rätt och förstå det resultat som produceras från liknande 
studier.  
 
Vetenskapsperspektivet i positivismen ämnar att studerar observerbara 
studieobjekt och är mer lämpad för naturvetenskapliga studier. Detta eftersom 
det naturvetenskapliga perspektivet främst studerar samspelet mellan olika 
fenomen och naturlagar där skillnaden mellan beroende och icke-beroende 
variabler är mer konstanta och oföränderliga (Boutellier et al., 2011). 
Samhällsvetenskapen fokuserar oftast mer på det sociala samspelet mellan 
samhällen, människor och kulturer där variablernas karaktär, beroende och 
icke-beroende, varierar beroende på vad studien fokuserar på. Därför passar 
interpretivismen vårt vetenskapliga förhållningssätt och genomsyrar således 
vårat perspektiv vid insamling och analys av information. Kvalitativa 
vetenskapsmetoder, likt denna studies, passar detta förhållningssätt bättre då vi 
främst studerar "mjuka" värden som sedan blir till empirisk data. 
 
Värt att nämna är att respondenterna uttalat sig gällande utförda och kommande 
planerade åtgärder inom organisationen, som teoretiskt sett skulle kunna mätas 
i positivistisk anda. Vårt tillvägagångssätt har främst varit interpretivistisk då vi 
inte observerat själva utförandet av dessa åtgärder eller kunnat mäta resultatet 
eftersom organisationsförändringen fortfarande pågick under studiens gång. 
Med åtgärd menar vi i detta fall möten eller aktiviteter som hade direkt eller 
indirekt koppling till kunskapsöverförandet i samband med 
organisationsförändringen. Dock är det värt att nämna att möten med indirekt 
kopppling till organisationsförändringen har observerats.  
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3.2 Forskningsansats   
Saunders et al. (2009, s. 124-126) menar att på samma sätt som det 
vetenskapliga förhållningssättet har en avgörande roll för kvaliteten och 
validiteten i en studie, har forskningsansatsen en avgörande roll för hur 
bearbetningen och tolkningen av data ska ske.  
 
I vår studie kommer vi att använda en induktiv forskningsansats. Induktion 
utgår från empirin till teorin och går ut på att skapa teoretisk förståelse för 
empirin utifrån observationer eller experiment (Johannessen et al., 2003). Då vi 
valt att studera hur kunskapsöverföring fungerar i samband med aktuell 
organisationsförändring, ämnar vi att öka vår förståelse om hur den empiriska 
datan relaterar och förhåller sig till teorin inom ämnesområdet. Vi har inte testat 
någon teoretisk hypotes då vi inte anser att det finns några sen tidigare kända 
orsakssamband i och med att vår studie undersöker något som inte är väl 
utforskat. 
 
Till skillnad mot induktion är deduktion när en studie utgår från teorin till 
empirin (Johannessen et al., 2003). Enligt Saunders et al. (2009, s. 124) skapar en 
deduktiv forskningsansats i en studie hypotes(er) härledd från teorin för att 
sedan antingen bekräfta eller modifiera teorin. Saunders et al. (2009, s. 126) 
anser därmed att deduktiva studier egentligen lämpar sig bäst för 
naturvetenskapliga studier. Deduktiva studier får oftast kritiken för att vara för 
snäva eller att metodiken är för stel och begränsar studien genom att avgränsa 
och bortse möjliga utfall som hypotesen i tidigare skede inte avsett (Saunders et 
al., 2003, s. 126). Enligt Bryman och Bell (2015, s. 110) förutsätter kvalitativa 
studier en mer induktiv forskningsansats som inte bortser från avvikelser i 
empiriska observationer. Dessa indelningar utesluter inte varandra helt, en 
studie kan vara mer eller mindre induktiv eller deduktiv i sin forskningsansats.  
 

3.3 Val av teori 
Då studien främst använder en induktiv forskningsansats betyder detta att vårt 
val av teori motiverats av att teorin så lite som möjligt ska begränsa vår 
möjlighet att tolka det empiriska materialet. Med detta sagt har vi ändå utgått 
från den teoretiska bakgrund som studien har när vi utfört vår studie. Då vi 
anser området vara nytt så har vårt val av teori därför motiverats av att 
inkludera teorier med ett brett appliceringsområde för att inte begränsa vår 
möjlighet att analysera empirin. De strategier för kunskapsöverföring som vi tar 
upp är tillräckligt generella för att kunna användas i många fall. Detta val av 
teorier gör att vi inte riskerar att missa någon aspekt av kunskapsöverföring som 
inte ingår i vår på förhand specifierade teori. Det gör också att de teoretiska 
kopplingar som studiens syftar till att undersöka i hög grad är generaliserbara 
till andra fall. Detsamma gäller de teorier vi valt om organisationsförändringens 
egenskaper. Omfattning och tidsram anser vi vara tillräckligt breda för att 
generaliseras till andra fall då de är relativt intuitiva. Då vår studie präglas av ett 
interpretivistisk perspektiv fokuserar vi på organisationsmedlemmarnas egen 
bild av hur omfattande förändringen är snarare än kvantitativa mått. Teorin om 
olika mål hos de som implementerar förändringen anser vi också gå att 
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generalisera till andra fall samt att den gör det möjligt att tänka i termer av 
mellan vem eller vilka som kunskapsöverföring egentligen sker. 
 

3.4 Undersökningsmetod  
För att uppnå studiens syfte genomfördes en fallstudie. En fallstudie använder 
olika insamlingsmetoder och olika källor för datainsamling. Fallstudier är 
lämpliga då syftet är att få reda på hur något sker, vilket är denna studies syfte 
(Drogendijk, 2009). Vi har genomfört intervjuer med respondenter i olika delar 
av en organisation samt fått tillgång till interna dokument som rör 
organisationsförändringen i samband med att vi träffat våra respondenter. Då vi 
hade tillgång så har vi även genomfört en observationsstudie som gick ut på att 
vi varit närvarande vid möten vid ett lokalt brevbärarkontor under en vecka. 
Dessa möten genomförs varje dag på morgonen med alla anställda på kontoret. 
Mötena fungerar både som förmedlande av information från cheferna men är 
också ett tillfälle för alla anställlda att ta upp förslag och ställa frågor.  

3.5 Urvalsmetod 
Målet med urvalet vid en fallstudie är att studieobjektet ska ha vissa specifika 
egenskaper som gör det intressant att studera, inte att studieobjektet ska vara 
representativt för en population (Drogendijk, 2009). Vi har därför inte sökt att 
studera så många organisationer som möjligt utan begränsat oss till en 
organisation som vi anser vara intressant. På samma sätt har vi inte sökt att 
intervjua största möjliga antal respondenter utan endast sökt dem vi trott har 
mest relevans för studien. 

3.5.1 Val av organisation till fallstudie 
Vårt enda kriterie vid val av organisation till fallstudien var att organisationen 
genomgår en organisationsförändring eller har genomgått en organisations-
förändring nyligen. PostNord genomgick en organisationsförändring när studien 
genomfördes och vi anser därför att PostNord är ett passande val av organisation 
för vår fallstudie. 

3.5.2 Val av respondenter 
Vi kontaktade respondenter i olika nivåer av organisationen: lokal, regional och 
nationell. Vi sökte respondenter som vi på förhand hade anledning att tro besatt 
relevant kunskap om organisationsförändringen och hur kunskapsöverföringen 
sker i samband med denna. Då kunskapsöverföring är något som sker mellan 
olika delar av en organisation så ansåg vi att det var nödvändigt att inte bara 
inrikta oss på en del av organisationen. 
 
Sättet vi fått tag på vilka respondenter som kan vara lämpliga har varit genom att 
titta i organisationens interna tidning PostNord News som en av oss får hem i 
egenskap av anställd. I tidningen fanns presentationer av de två nationella 
cheferna vi kontaktat. Presentationerna gav oss grund för att tro att dessa 
personer besatt relevant information då de har ansvar för stora delar av 
organisationen. I den första intervjun framkom att kunskapsinhämtning som 
sker i samband med organisationsförändringen sköts av en särskild 
projektgrupp som kallas Verksamhetsoptimeringsenheten. Vi frågade därför vår 
första respondent vem som var dennes kontaktperson i 
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Verksamhetsoptimeringsenheten och bad om kontaktuppgifter. Vi kontaktade 
därefter denna person för att boka en intervju. Denna person sågs av oss som en 
viktig respondent då de två första respondenterna pekade ut personen som 
mellanhand för överföringen mellan lokal och nationell nivå. De lokala 
respondenterna har vi kunnat få tag på via personliga kontakter inom 
organisationen. 

3.6 Insamling av primärdata 
Vi genomförde semi-strukturerade intervjuer vilket betyder att vi utgick från 
vissa förutbestämda ramar men var öppna för att intervjuerna kunde leda till 
andra frågor än de vi förberett. Vi skapade en intervjumall inför intervjuerna där 
vi hade indelat frågorna efter våra teoretiska utgångspunkter. På detta sätt 
kunde vi säkerställa att vi i varje intervju diskuterade de områden vi ville samt 
att vi diskuterade samma områden med olika respondenter. Då våra 
respondenter inte har identiska positioner i organisationen så kunde vi inte 
räkna med att de kunde svara på samma frågor om de var för detaljerade. Vi 
utgick därmed från någorlunda breda frågor i våra intervjuer för att sedan 
specificera frågorna till varje respondents kunskapsområde. I en fallstudie är 
inte målet att samla in data med exakt liknande metod för alla respondenter 
varav vi anser att det är rimligt att vi försökt anpassa frågorna till varje 
respondent. Utöver intervjuerna så närvarade vi vid möten vid ett lokalt 
brevbärarkontor under en vecka. 
 
Operationaliseringen av våra teoretiska begrepp om kunskapsöverföring bestod 
i att vi letade efter exempel i litteraturen på konkreta personaliserings och 
kodifieringsexempel och frågade om dessa utfördes för att på så sätt få igång en 
diskussion. Exempel på detta var: Hur ofta träffar du kollegor på andra kontor? 
Hur vet du vem som vet vad? Finns det en mall för införandet av IPM? 
När det gällde organisationsförändringens egenskaper hade vi en mer öppen 
grund då vi först inriktade oss på hur respondenterna såg på huruvida kunskap 
borde gå uppifrån och ned eller nedifrån och upp. Under studiens gång kunde vi 
hitta mer specifika frågor som framförallt rörde omfattningen av förändringen i 
form av lokalbyggande. Exempel på frågor här var: Hur avgör man vilken 
information som är relevant för att tas upp på högre nivå? Bör man uppmuntra 
alla att ge förbättringsförslag för processer? Vilka är de största utmaningarna 
med förändringen?  

3.7 Utförande av intervjuer och bearbetning av data  
Vi genomförde semi-strukturerade intervjuer med fem olika respondenter. 
Intervjuerna skedde vid olika tidpunkter under perioden 25/4-2016 till 3/5-
2016. Varje intervju tog ca 45-60 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades i efterhand. Efter genomförda intervjuer såg vi över 
frågorna och försökte anpassa dem till de kommande respondenternas position 
och till ny information som framkommit i de redan genomförda intervjuerna. 
Alla intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Utöver detta så fick 
vi ta del av interna dokument kring organisationsförändringen i samband med 
att vi träffade våra respondenter. Till sist har vi också observerat dagliga 
morgonmöten under en vecka eftersom vi hade tillgång till arbetsplatsen. 
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För att kunna analysera empirin delade vi in respondenternas svar under de 
teoretiska variabler vi ansåg att de bäst passade in på. Våra kategorier för vår 
analys var: omfattning och tidsram, trohet till förändringen eller 
resursorientering, kodifiering och personalisering. Under omfattning och 
tidsram sorterade vi svar där respondenterna nämnde svårigheter med 
organisationsförändringen i form av tid och de kostnader som omger den. Under 
trohet till förändringen eller resursorientering sorterade vi svar som rörde 
huruvida medarbetare borde göras delaktiga och när personer ska involveras i 
processen. Under kodifiering sorterade vi svar som behandlade huruvida 
kunskapsöverföring sker i form av dokument eller införlivande i processer, 
medan vi under personalisering samlade svar som rörde personliga utbyten av 
kunskap och hur det sker. 

3.8 Reliabilitet och validitet 
Enligt Saunders et al. (2009, s. 156) är reliabilitet, tillsammans med validiteten, 
ett mått på hur tillförlitlig datan i en studie är. Med det menas att data, 
analysprocessen och därmed slutsatsen som dras, ska producera konsekventa 
resultat om andra forskare använder samma metod. Denna studies reliabilitet 
grundas i att den organisation vi valt som fallstudie är högst lämpligt som 
studieobjekt för våra teoretiska variabler samt att de respondenter vi använt för 
att hämta empiri besitter relevant information. Alla respondenter är deltagare i 
kunskapsöverföringen i samband med organisationsförändringen och är även 
ansvariga för själva verkställandet av organisationsförändringen. Vi har 
undersökt flera hierarkiska nivåer inom organisationen och genomfört studien 
under pågående organisationsförändring vilket minskar risken för en 
snedvriden bild på grund av ensidig empiri eller att  respondenterna inte minns 
vad som gjordes. 
 
Enligt Johannessen et al. (2003), avser validiteten i en studie huruvida insamlad 
empiri, observation eller mätobjekt verkligen är rätt mätinstrument för studiens 
syfte. Saunders et al. (2009, s. 157) menar att orsakssamband står till grund för 
hur god validiteten i insamlad data i en studie faktiskt är. Ett exempel på dålig 
validitet för den här studien skulle vara att använda data angående hur bra eller 
teknologiskt utvecklade maskiner och IT-systemet är i PostNord för att mäta 
kunskapsöverföring och dra slutsats baserat på den empirin med liknande 
undersökningsmetod. Vår validitet grundar sig i att vi tagit del av dokument som 
direkt gäller kunskapsöverföring i samband med organisationsförändringen 
samt intervjuat personer som rapporterar om samma fenomen men befinner sig 
i olika befattningar.  
 

3.9 Källkritik  
Robson (2002) menar att det finns fyra viktiga faktorer som kan påverka 
reliabiliteten i en studie. Dessa är partiskhet hos antingen respondenterna eller 
författarna alternativt bristfällighet i datainsamling hos författarna respektive 
från respondenterna. Eftersom partiskhet hos respondenterna och bristfällighet i 
datainsamlingen främst grundar sig i hur respektive vad respondenterna svarar, 
gäller detta inte vår studie då vi intervjuat personer som tillsynes inte har 
påverkande influenser. I vårt fall är risken för bristfällighet och partiskhet i 
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datainsamlingen hos författarna relevanta då vi var två individer som 
genomförde och tolkade informationen hämtad från intervjuerna. Då vi var två 
intervjuare och exempelvis inte fyra, så ökar risken för att utformningen av 
frågor är lite mer snäva och partiska. Likaså riskerar tolkningen av insamlad data 
att påverkas av författarnas subjektivitet och därmed skapa snäva tolkningar 
exklusivt begränsade till den teoretiska ramen som bestämts på förhand.  
Validiteten löper däremot inte lika stor risk av att påverkas negativt då 
intervjuerna inte skedde under akuta eller ambulerande omständigheter och 
respondenter var chefer med bra översikt över organisationsförändringen 
(Saunders et al., 2009, s. 157). 
 
En av studiens författare är anställd av organisationen vi valt att använda som 
fallstudie. Detta ger en fördel i att vi har en större insikt i dess verksamhet men 
kan också leda till att studien blir vinklad efter den anställdes förutfattade 
meningar eller endast tar dennes perspektiv på organisationen i beaktning. 
Vi har därför i största möjliga mån försökt undvika att studien ska ge normativa 
uttalanden om fallorganisationens beteende. Ingen av respondenterna bad om 
att vara anonym och det förekom endast ett tillfälle då vi ombads att inte föra 
vidare information från ett internt dokument. 

3.10 Avgränsning 
PostNord Strålfors är en del av verksamheten som vi har valt att utesluta från 
vår studie då IPM inte påverkar denna del av verksamheten samt att PostNord 
Strålfors utgör en liten del av koncernen. Av dessa anledningar anser vi att vår 
studie inte påverkas av att vi inte sökt information om den delen av 
verksamheten. 
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4 Empiri 
I denna sektion presenterar vi resultatet från intervjuerna med våra 
respondenter samt våra observationer av möten. Vi börjar med att ge en kort 
presentation av respondenterna. Empirin är därefter indelad i fyra delar där de 
två första tar upp vilka personalisering och kodifieringsstrategier som finns för 
att överföra kunskap om IPM. Efter dettta tar vi upp organisationsförändringens 
egenskaper i form av omfattning och tidsram samt mål hos de som 
implementerar förändringen. Mötesobservationerna sammanfattas kort i slutet. 
 

4.1 Respondenter 
Respondent 1 – Andreas Fredriksson, Produktionschef på logistikkontor Uppsala 
 
Respondent 2 – Per Ottosson, Produktionschef på brevbärarkontor i Uppsala 
 
Respondent 3 – Erika Ahlqvist, Chef för Distribution, ansvarig för hela brev och 
logistikverksamheten i Sverige 
 
Respondent 4 – Åsa Sigurdh, Chef för Produktionsutveckling, ansvarar för att 
utveckla processer och teknik 
 
Respondent 5 – Johan Gustafsson, Regional verksamhetsoptimering 

4.2 Personalisering 
Alla respondenter svarade att det inte finns något system för att kartlägga 
personlig kunskap inom PostNord. De saker som går att hitta genom att söka i en 
databas är vilka personer som genomgått formella utbildningar, till exempel för 
att hantera läkemedel eller fordonsutbildningar. Respondenterna menade att 
kunskap om vem som vet vad är något som de har genom sitt personliga nätverk.  
Vikten av att ha personliga kontakter inom organisationen var något som 
framhölls av alla. På frågan om huruvida det genomfördes studiebesök på platser 
där IPM redan införts så beskrev verksamhetsoptimerare Johan :” Förra veckan 
var jag i Östersund och tittade eftersom jag har en gammal kollega där så det är 
mer att vi jobbar på det viset. Jag känner nån, jag kontaktar dom. När jag var där 
så satt vi mest och pratade men för mig var det också viktigt att prata med 
medarbetarna om hur dom känner. Det är stora förändringar, det är inte sånt vi 
har gjort förut. Men det är på egna initiativ, det är inte ledningen som skickar oss. 
Det finns ingen plan för sånt, inte än. Det är mer av egen nyfikenhet, man vill ju inte 
göra samma misstag.”  

Distributionschef Erika menade att även om det inte alltid fanns uttryckta planer 
på att åka på studiebesök på andra platser så var det något som det fanns 
utrymme för i budgeten och att det gjordes i många fall. Produktionscheferna Per 
och Andreas berättade också om studiebesök till Göteborg som andra i Uppsala 
gjort för att lära sig om IPM. Storleken på organisationen och de långa fysiska 
avstånden mellan kontoren i landet beskrevs som de huvudsakliga hindren för 
att träffa personer i andra delar av landet. 
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Huvuddelen av personligt kunskapsutbyte sker inom ramarna för den vanliga 
operativa verksamheten och då främst vid planerade möten. Med detta menades 
olika ledningsmöten som skedde på lokal eller regional nivå. På de lokala 
arbetsplatserna så menade produktionscheferna att IPM mest behandlas på 
arbetsplatsträffar och inte togs upp särskilt ofta i dagliga  konversationer. 

Produktionscheferna Per och Andreas berättade att lokala ledningsmöten sker 
varannan vecka och att IPM har varit en stående punkt på dessa möten. 
Verksamhetsoptimerare Johan har då ofta deltagit i dessa möten eftersom 
planeringen av IPM i Uppsala har varit i en intensiv fas i samband med att vi 
utförde vår studie. Kedjan av utbyte beskrevs ofta som vertikal. Med detta 
menades att saker som rörde IPM fördes till verksamhetsoptimerare Johan, 
sedan gick detta till Johans chef som i sin tur förde det vidare till sin chef. När 
meddelandet gått upp till den högsta ledningen går det sedan ner via samma väg 
igen. Att kunskapsutbytet gick denna väg ansågs i vissa fall som problematiskt 
och beskrevs då som en orsak till tröghet i systemet. Chef för 
produktionsutveckling Åsa säger i samband med detta att: ”När en förändring 
önskas så måste nån som kan se hela kedjan ta det beslutet. Den horisontella 
kunskapsdelningen som vi vill öka är mer erfarenhetsutbyte som tidigare till 
exempel gått från region väst, till centralt, som sen i sin tur pratat med region syd. 
Där behöver vi skapa ett nätverk med specialister från de olika regionerna och de 
centrala delarna, då lär man sig av varann.” 
 

4.3 Kodifiering 
De sätt som PostNord arbetar med kodifiering i samband med IPM beskrevs 
främst på två sätt, att skapa processer som utnyttjar kunskap om bästa metod 
samt användandet av en mall för införandet av IPM. Chef för produktions-
utveckling Åsa beskrev processkodifieringen som följande:” Vi har ganska 
komplexa system så vi behöver skickliga medarbetare. Sen försöker vi ju hitta 
förenklingar hela tiden i form av arbetsredskap, till exempel handdatorer som ger 
en guide till leverans. Att bygga så lite valmöjligheter som möjligt i systemen. Vi 
gör detta för att slippa ha så många handhavande fel. Men jag upplever ändå att 
det finns en stark yrkesstolthet och det är ju inte att bara gå och ställa sig och tro 
att man kan jobbet. Men vi bygger för att ha färre experter, att det ska bli enklare.”  
 
Produktionschef Andreas berättade att de tidigare hade egen sortering på 
kontoret men att detta nu sker maskinellt på terminalen med hjälp av ett 
sorteringsprogram som kallas för LINDA. Paketen hamnar då direkt i burar som 
är märkta för vilken tur de hör till. Enligt Andreas så är detta system oumbärligt 
då hela distributionskedjan är uppbyggt på det.  
 
Kodifieringen av kunskap om IPM i dokumentform består främst av en mall som 
skapats för införandet av IPM. Mallen är powerpointpresentation av de olika 
områden som ingår i IPM. Vi tittade på denna mall samtidigt som vi diskuterade 
den tillsammans med verksamhetsoptimerare Johan. Denna mall är det som 
verksamhetsoptimeringen utgår ifrån när de tar in mer detaljerat underlag för 
sin rapport till produktionsutvecklingsenheten. Mallen fokuserade främst på två 
saker: dimensionerande data och exempel på hur organisationen ska se ut. Med 
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dimensionerande data menades saker såsom försändelsevolymer, antal fordon 
och antal personal. Denna information behövs för att avgöra hur stora lokaler 
som behövs. Organisationsaspekten handlar om till exempel om hur arbetet ska 
läggas upp eller var det behöver finnas företagscenter för att ge kundservice. 
Mallen behandlar många olika områden och ger exempel på vad som bör vara 
den övergripande logiken i planeringen. På frågan om huruvida det kan se lika ut 
överallt menade alla respondenter att de lokala förutsättningarna alltid är olika. 
Faktorer som storlek på kontoret eller sammansättning av kunder spelar stor 
roll. Utrymmet för skillnader ligger mest i hur organisationen planeras medan 
det i teknik och distributionsflödet finns mindre valfrihet. Distributionschef 
Erika förklarade det på följande sätt: ” Vi tänker oss byggklossar som vi skapar 
först, sen kanske alla inte måste använda alla klossar. Liknande förutsättningar 
kan använda liknande byggklossar. Även om vi jobbar med att centralisera 
kommer det alltid finnas vissa saker som är helt lokala utifrån vad du har för 
kunder och vad du har för geografi.” 
 
I den mer detaljerade mallen för Uppsala har verksamhetsoptimerare Johan 
tillsammans med sina medarbetare tagit fram ett nuläge och en framtidsprognos. 
Utifrån siffror har de planerat en organisation i teorin som går in i detalj på hur 
varje arbetspass ska vara upplagt. Enligt distributionschef Erika så har 
erfarenheten från de som infört IPM införlivats i processbeskrivningarna som 
finns i mallen, Erika menar att mallen ser annorlunda ut nu än den gjorde i 
början. Enligt chef för produktionsutveckling Åsa finns en mall för uppföljning av 
IPM som främst fokuserar på ekonomiska aspekter men denna har ännu inte 
använts särskilt mycket. 
 
Förbättringsförslag kan skickas in genom ett datasystem som kallas för C2 för att 
slutligen hamna hos produktionsutvecklingsenheten. Enligt distributionschef 
Erika finns inget uttryckt belöningssystem för att bidra till detta system, Erika 
menade att förbättringsarbete är något som ska vara en naturlig del av 
PostNords vardag. PostNord har också ett intranät där nyheter och information 
läggs ut. När det gällde att få reda på hur det gått med tidigare införanden av IPM 
eller de pilotprojekt som görs så menade de flesta att denna typ av saker inte 
dyker upp på intranätet i stor utsträckning. Enligt produktionschef Per så är det 
mest administrativ personal som tar del av intranätet. Produktionschef Andreas 
menade att det finns stora mängder information på intranätet men att det kan 
vara svårt att hitta på grund av att det finns så mycket. 
 

4.4 Omfattning och tidsram 
”IPM är så starkt i kärnan att förändra hela vår infrastruktur och hela vårt 
arbetssätt.”  Erika, Distributionschef 
 
Alla respondenter vi talade med var eniga om att införandet av IPM kommer att 
innebära stora förändringar. De två saker som lyftes fram mest var förändringar 
i personalens arbetsuppgifter och infrastrukturen. När det gäller personalen så 
handlade det om att IPM kommer att betyda att personalen i många fall kommer 
behöva ändra sina arbetsuppgifter och i viss mån även arbetstider.  
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Produktionschef Andreas nämnde att ett av kontoren i Uppsala redan har infört 
ett depåsystem där de sorterar posten på en plats och sedan skickar den till en 
depå för att delas ut av brevbärare där. Dessa brevbärare växlar mellan att 
arbeta på depån och på hubben. När de är på depån så arbetar de deltid. Detta 
både för att arbetet inte räcker till heltid men också för att som produktionschef 
Per säger: ”Jobbar man på depå kan man inte gå i trappor i åtta timmar. ” Per tog 
också upp hur införandet av IPM ställer nya krav på till exempel B-körkort för 
alla som ska arbeta med utdelning. Att behålla heltiden för sina anställda är 
väldigt viktigt menade Per.  
 
Att ta fram organisationen för IPM var något som togs upp som en av de svåraste 
utmaningarna. Med organisation avsågs saker såsom vilka som skulle arbeta på 
vilket kontor, vilka som skulle vara chefer och vilka tider som arbetsuppgifter 
skulle utföras för att koordineras. Detta var mer påtagligt för de lokala 
produktionscheferna i Uppsala. Produktionschef Per menade att det i Uppsala 
kommer bli svårt när alla brevbärarkontor ska flyttas ihop till en stor 
distributionshub. Den andre produktionschefen Andreas tog upp att storleken på 
den planerade distributionshubben antagligen kommer vara minst dubbelt så 
stort som deras nuvarande logistiklokaler som är flera hundra kvadratmeter. I 
det förarbete som görs så byggs en organisation på pappret som går ner på 
detaljnivå om vilka turer som ska köras när. Verksamhetsoptimerare Johan säger 
dock att: ”Det enda vi vet är att det inte kommer se ut så!” 
 
Den andra aspekten som ofta togs upp var hur infrastrukturen kommer 
förändras i och med införandet av IPM. PostNord måste bygga nya lokaler när 
verksamheterna ska slås ihop och dessa lokaler behöver i vissa fall finnas på 
andra platser än de nuvarande. I Uppsala så pågick planeringen för detta medan 
vi utförde studien och verksamhetsoptimerare Johan hade skickat in sin rapport 
om detta veckan innan vi träffades. Detta nämndes även av chefen för 
produktionsutveckling Åsa som presenterade rapporten för investeringsenheten 
samma dag som vi träffades. Enligt Åsa är det så att:”När vi säger IPM så tänker 
de flesta på förändringar i infrastrukturen, det vill säga att vi bygger.”  
 
Verksamhetsoptimerare Johan menade att lokalbyggandet både var en av de 
svåraste sakerna att få till men också något som kunde bli enklare allt eftersom 
övergången till IPM sker. På frågan om lokalbyggandet är den största 
”bromsklossen” svarade Johan: ”Ja internt är det ju det, att skaffa 
investeringspengar att bygga det här. Det får inte vara för dyrt. Vi måste ju hålla 
kontakter med hyresvärdar eller byggföretag varma samtidigt också så att de kan 
göra det här när vi bestämt oss. Vi är otroligt pressade i lokalkostnadsaspekten, det 
gäller att inte dra iväg.” 
 
Det Johan ansåg skulle bli enklare med tiden var att lokalerna kanske kunde 
byggas mer och mer liknande allt eftersom, i stil med IKEAs varuhus som alla ser 
likadana ut. Att det var viktigt att vara noga med infrastrukturinvesteringarna 
påpekades också av chef för produktionsutveckling Åsa som menade att 
hyreskostnaderna var en viktig faktor och att det blir väldigt dyrt att ändra i 
efterhand på infrastruktur. 
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Tidsramen för IPM diskuterades på olika sätt. Bortsett från den officiella 
tidsplanen som säger att IPM ska införas mellan 2014 och 2020 så menade 
distributionschef Erika att vissa förändringar i samma riktning pågått under 
längre tid. Ett exempel som togs upp var att verksamheten i Danmark sen 
tidigare hade ett annat terminalsystem som var lämpligare för att kunna 
integrera verksamheten vilket inte finns i Sverige. Även i Göteborg menade Erika 
att verksamheten sedan tidigare genomgått förändringar i linje med IPM.  
 
Bortsett från dessa exempel menade respondenterna oftast att förändringen ska 
ske förhållandevis snabbt och är brådskande. Chef för produktionsutveckling Åsa 
menade att det är bättre att sätta igång fort och lära sig under tiden.  Enligt Åsa 
så är det så att: ”Man kan planera och försöka förutse problem väldigt länge. Med 
IPM har vi arbetat mer med att införa snabbare utan att ha alla planer och alla 
tankar på plats. Det har haft sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det blir 
en hastighet, att det händer mycket. Nackdelarna är att vi måste korrigera på 
vägen och att vi inte har dom ultimata lösningarna med oss från början. Att sitta 
och planera det på pappret, det har vi inte tid med helt enkelt.”  
 
En annan aspekt av tidsperspektivet var hur PostNord ska hitta en balans mellan 
nuläget och framtiden och hur långt fram som denna framtid ska planeras. 
Verksamhetsoptimerare Johan menade att: ”Man måste vara både i nutiden och i 
framtiden, du ska göra det kunderna förväntar sig idag, inte bara imorgon. Som 
kund accepterar man inte att ett företag säger att det går dåligt nu men om 10 år 
blir det bättre.”  

Detta dilemma visade sig även i planeringen av infrastrukturen. PostNord 
förväntar sig att logistikverksamheten ska växa medan brevverksamheten 
minskar och problemet blir då att bygga lokaler som ska växa i en del medan en 
annan krymper. Detta togs också upp av produktionschef Per som menade att 
det från brevbärarnas perspektiv är svårt att känna igen sig i den framtidsbild 
som finns centralt. Per menar att: ”Vi har medarbetardialog en gång om året som 
kommer centralt ifrån, den har varit väldigt styrd mot att brevvolymerna minskar 
och att vår huvudsakliga uppgift är att leverera paket. Tyvärr så är ju det inte 
situationen idag, trots allt står brevintäkterna för 60-75% i vinst. Då är det lite 
tungt att prata om framtiden och hur dåligt det går med brevverksamheten.” 

4.5 Trohet till förändringen eller resursorientering 
Alla respondenter menade att det är viktigt att hålla personalen uppdaterad med 
vad som händer generellt med IPM. Men de menade också att det är onödigt att 
berätta för mycket om saker som inte är bestämda än. Produktionschef Andreas 
menade att det skiljer sig från person till person hur mycket någon vill vara 
delaktig eller få reda på saker. Distributionschef Erika menar att: ”Vi har en 
historik i företaget om att allt ska diskuteras och att det ska vara omröstning om 
huruvida det är rätt eller fel. Så tycker jag inte vi ska göra för så ser det inte ut i 
företagsvärlden. Vi borde lita på att de strategiska enheterna och produktions-
utvecklingsenheten lägger riktiga planer. Man behöver känna till vart vi är på väg 
men först när det börjar bli nära då kan man börja prata detaljer. När vi är riktigt 
nära då ska det vara väldigt konkret med scheman, fordon och organisation och så 
vidare.”  
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Verksamhetsoptimerare Johan menade att eftersom de chefer som blir berörda 
av förändringen själva kommer vara de som planerar när det är bestämt med 
lokaler så är de i högsta grad med och påverkar. Produktionschef Per var själv 
inte med i planeringen av IPM för Uppsala då deras kontor inte kommer beröras 
i den närmsta tiden. Per menade att han ändå har bra koll på vad som planeras i 
och med kontakten i ledningsgruppen. De båda produktionscheferna ansåg att 
intresset för IPM hos de anställda inte är särskilt högt när det gäller breda planer 
som ännu inte är fastställda utan att de är intresserade av vad det betyder för 
dem konkret.  
 
Produktionschef Andreas lyfte fram att det är viktigt att hänga med innan saker 
blir bestämda eftersom att när beslutet är taget finns inte lika stor möjlighet till 
påverkan. Detta gällde enligt Andreas framförallt större strategiska 
förändringar: ”Tittar man på koncept som är framtagna av PostNords 
ledningsgrupp som gäller hela landet, som IPM, där är det redan beslutat och tittat 
på fem år framåt, nu ska vi jobba med det här. Där tror jag inte att man har så 
stort gehör om vi kommer och säger att vi inte vill genomföra IPM eller Koncept 
Utdelning. Det är ju inget alternativ.” Andreas menade dock att det går att 
påverka i efterhand och lyfte fram Koncept Utdelning som ett exempel. Det är en 
förändring som PostNord gjort som inte är direkt kopplad till IPM som går ut på 
att små brev (C5) sorteras maskinellt i gångordning för att slippa sortera upp 
dem. Denna förändring har i viss mån rullats tillbaka efter införandet. Enligt 
distributionschef Erika var detta något som PostNord var öppna för redan innan 
förändringen och säger att: ”Det vi gjorde var att vi tryckte ut allt ändå och sa att 
vi backar sen, istället för att backa i förväg för att det är jobbigt att förändra.” 

Att uppnå momentum för förändring av strategiska skäl lyftes fram som viktigt 
av både distributionschef Erika och chef för produktionsutveckling Åsa. Att 
balansera vilka saker som kan beslutas lokalt emot att standardisera var ett 
dilemma som beskrevs av distributionschef Erika: ” I en sån stor organisation 
som PostNord är det omöjligt att tänka att allt ska vara industri utan vi måste 
kunna situationsanpassa. För vissa saker måste vi kunna ge frihet, här får du 
bestämma själv. Andra saker måste vi vara nitiska med. Det finns ett 
värderingsperspektiv också. Förut har det lokala ansvaret varit stort, du har 
kunnat sätta löner och välja antal bilar och så vidare. Om det är det du värdesätter 
i ditt ledarskap, då är det jobbigt att flytta in i den nya världen. Om man värderar 
det gamla med att kunna göra lokala avtal och ha stort egenbestämmande då 
kanske man inte passar in i PostNord för vi är inte den firman längre.” Erika 
menade att det går att uppnå väldigt mycket med den mängd egenbestämmande 
som finns, något som också produktionschef Andreas påpekade. Överlag så 
ansåg respondenterna att även om det planerades för att vara lika överallt så 
kommer lokala skillnader alltid att finnas och att det då behövs lokal kunskap för 
att lösa problem. 

4.6 Observation av möten 
Under den vecka vi observerade möten på brevbärarkontoret togs 
organisationsförändringen upp indirekt. Cheferna berättade vid ett av mötena 
att man nästkommande dag skulle dela ut ett vykort till alla kunder i området 
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som innehåller en ursäkt från PostNord med anledning av att verksamheten i 
Uppsala haft problem den senaste tiden. Cheferna berättade att ursäkten menar 
att problemen beror på organisationsförändringen samt den nya digitala 
marknaden. Cheferna menade att detta kontor inte har varit till skuld utan 
menar att andra kontor i staden är de skyldiga och att det är där kunderna har 
märkt av problemen. En av de anställda tog upp att den dag som ursäkten ska 
delas ut är en dag med kort arbetstid och menade att det är ironiskt att de 
kanske inte hinner dela ut den.  
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5 Analys 
I denna del analyserar vi det empiriska materialet utifrån studiens frågeställning 
som lyder: Hur sker kunskapsöverföring i samband med organisations-
förändring och hur påverkas den av organisationsförändringens egenskaper? 
 
 

5.1 Hur kunskapsöverföring sker i samband med PostNords 
organisationsförändring 

PostNord har ingen uttryckt strategi för kunskapsöverföring i samband med 
organisationsförändringen men empirin tyder på att de till största delen ägnar 
sig åt kodifiering. Två saker var framträdande som exempel på kodifiering: 
användandet av mallar för införandet av IPM samt införlivandet av kunskap i 
processer. 
 
Huvudfokus för införandet av IPM låg i att samla in material i dokumentform för 
att ta investeringsbeslut om lokaler. Vad som räknades som relevant kunskap att 
inhämta var något som i sin tur grundades i den mall för IPM som fanns. 
Kunskap om hur IPM ska fungera bäst fanns i mallen och erfarenheter från 
tidigare införanden av IPM kodifierades allt eftersom. Dock var det oklart 
huruvida PostNord hunnit kodifiera erfarenheten från tidigare införanden helt. 
De lokala och regionala respondenterna menade att de hade väldigt lite kunskap 
om hur det gått med tidigare pilotprojekt. En aspekt som förknippas med 
kodifieringsstrategin är att medarbetare bidrar till kunskapsdatabaser. Att lite 
information om tidigare pilotprojekt fanns tillgängligt via intranätet, där alla kan 
ta del av det, var ett exempel på att just detta inte görs särskilt mycket. 
 
Kodifiering i processer sker till exempel genom att tekniska lösningar införs som 
gör att arbetet utförs på ett visst sätt. Detta garanterar att det finns mindre 
utrymme för individuella misstag och att hela organisationen kan arbeta efter 
det arbetssätt som anses mest effektivt. Själva mallen för IPM kodifierar 
arbetsprocesser i hög grad genom att belägga vissa arbetsuppgifter på olika 
platser i distributionsystemet. Även om respondenterna menade att det alltid 
finns utrymme för lokala skillnader så kan en stor del av kunskapen om IPM 
kodifieras på detta sätt.  
 
Användandet av kodifiering är något som passar väl in på PostNords mål med 
införandet av IPM som bland annat är att standardisera processer.Enligt Hansen 
et al. (1999) lämpar sig kodifiering för organisationer som har tätt integrerade 
enheter vilket är målet med IPM. En kodifieringsstrategi har fördelen att göra 
standardiseringen oberoende av individer i organisationen och kan därför 
spridas lättare. Även om det inte fanns någon uttryckt strategi för 
kunskapsöverföring tyder empirin på att PostNord ändå följer Shaw et al. (2007) 
råd om att kunskapsöverföring är strategiskt centralt då deras 
kunskapsöverföringstrategi överensstämmer med deras övergripande strategi 
med införandet av IPM.  
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Personaliseringsstrategier var något som för det mesta var frånvarande utöver 
vissa exempel såsom studiebesök. Även om studiebesök görs så var detta ingen 
stor del av arbetet i att inhämta kunskap. Det personliga utbytet av kunskap var 
något som framhölls som viktigt av respondenterna och sågs som något de ville 
öka till viss del. Detta kan relateras till Rubenstein-Montano et al. (2001) och Liu 
et al. (2013) som menar att en blandning av strategierna är önskvärd.  
 
Även om personalisering inte var en strategi som användes särskilt mycket så 
tyder empirin på att PostNord ändå har ett någorlunda utvecklat nätverk för 
person till person-kunskapsöverföring då de flesta respondenterna framhöll att 
de hade ett personligt nätverk som de använde för att hämta in kunskap. 
Problemet låg snarare i att personlig kunskap ofta förmedlades via en tredje part 
såsom en central ledningsgrupp istället för att gå direkt mellan kunskapsgivare 
och den som sökte kunskap.  
 
 

5.2 Organisationsförändringens egenskaper och hur de påverkar hur 
kunskapsöverföring sker 

 
Vi menar att PostNords organisationsförändring kan anses ha både en stor 
omfattning och en någorlunda kort tidsram i relation till omfattningen. Vi drar 
denna slutsats både främst från respondenternas egen uppfattning om 
förändringen men även från det faktum att nya lokaler behöver byggas över hela 
landet och arbetsuppgifterna för många medarbetare förändras. Studien 
fokuserade på införandet av IPM i Uppsala som är Sveriges fjärde största stad. 
Al-Haddad & Kotnour (2015) menar att stora förändringar kräver mer av både 
ledarskap och resurser vilket reflekteras i empirin.  
 
Omfattningens påverkan på kunskapsöverföringen visade sig främst i att 
respondenterna påpekade att mängden av kunskap som behövde samlas in var 
väldigt stor. Detta gjorde att oavsett hur standardiserad förändringen är så 
kommer lokala omständigheter alltid utgöra en betydande del av 
kunskapsmängden. Kodifieringsstrategin förlorar då till viss del sin fördel i att 
kunna återanvända kunskap om ett fall till många fall. Detta gällde framförallt i 
frågor som rörde hur den lokala organisationsstrukturen skulle se ut. För 
PostNord i Uppsala så innebär stadens storlek att förflyttningen av personal och 
lokaler kommer bli omfattande och den lokala kontexten spelar stor roll för vad 
som är viktigt. 
 
Omfattningen behöver dock inte bara ha en negativ påverkan på möjligheten att 
använda sig av kodifiering. När det gällde lokaler, teknik och arbetsprocesser så 
kan omfattningen till viss del vara en fördel då PostNord i dessa aspekter har 
möjlighet att  använda sig av kodifieringsfördelar i en väldigt stor skala.  
 
Tidsramen som förändringen ska genomföras på inverkar här som ännu en 
modererande faktor då den helt enkelt inte ger PostNord tid att kodifiera all 
kunskap om IPM. Kodifiering och personalisering är tidskrävande på olika sätt 
och även om PostNord till största delen ägnar sig åt kodifiering så skulle en 



24 
 

längre tidsram ge möjlighet att använda kodifiering eller personalisering i ännu 
större utsträckning. Detta kunde ske genom att sammanställa kunskap om 
tidigare införanden av IPM mer detaljerat eller att låta personer involverade i 
förändringen i olika delar av landet träffas oftare. Respondenterna menade oftast 
att detta var en kostnadsfråga. Vi håller med om att det kan vara en 
kostnadsfråga men menar att tidsramen går att särskilja som en påverkande 
faktor utöver kostnaden. 
 
Empirin tyder på att målet trohet till förändringen hos de som implementerar 
den är en faktor som påverkar kunskapsöverföring. Detta visade sig främst i att 
respondenterna menade att vissa delar av förändringsplanerna inte var 
mottagliga för att ändras. Införandet av IPM är en del av en strategisk plan som 
PostNord vill följa och att öppna upp för att alla ska delta ses inte som direkt 
önskvärt vilket tyder på att trohet till förändringen är ett viktigt mål. Detta kan 
också relateras till att förändringen har en fastställd tidsram vilket gör trohet till 
förändringen viktigt för att inte förändringen ska dra ut på tiden.  
 
Dock tyder empirin på att PostNord involverar lokala chefer i införandet av IPM i 
någorlunda hög grad. Detta kan relateras till Lewis & Russ (2012) rådgivande 
förhållningssätt där de som kan ge stöd för den ursprungliga förändringen ges 
möjlighet att bidra, både genom förslag och genom att kunna övertala andra. 
PostNord använder sig av de lokala chefernas kunskap om den lokala situationen 
både för att bibehålla trohet till förändringen samtidigt som de når ett 
resursorienterat mål av att kunna förbättra den ursprungliga planen. Detta kan 
vidare styrkas med att de medarbetare som ägnar sig åt den dagliga 
produktionsverksamheten inte involveras tidigt i processen utan först när beslut 
har tagits som påverkar dem mer konkret. Genom detta kan PostNord också till 
viss del undvika att lokala medarbetare skyddar sin kunskap från att övertas av 
andra som Law (2013) menar kan påverka kunskapsöverföring. Observationen 
av möten visade att organisationsförändringen är något som kan tas upp även på 
dagliga möten men det är svårt att dra några stora slutsatser av våra 
observationer. IPM var inget som diskuterades direkt i sammanhanget och de 
medarbetare som deltog talade främst om hur informationen berörde deras 
dagliga arbete. 
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6 Slutsats 
Denna studie ämnade svara på frågeställningen: Hur sker kunskapsöverföring i 
samband med organisationsförändring och hur påverkas den av 
organisationsförändringens egenskaper? Syftet med detta var att bidra med 
empiriskt material från en fallstudie för att kunna utveckla teoretiska 
resonemang om hur dessa fenomen relaterar till varandra då dessa två fenomen 
inte har studerats samtidigt i någon hög utsträckning. För att uppnå syftet 
genomfördes en fallstudie av organisationen PostNord som genomgick en 
organisationsförändring under studiens gång.   
 
Vi finner att även om PostNord inte hade någon uttryckt strategi för 
kunskapsöverföring tyder empirin på att PostNords använder sig av kodifiering 
som kunskapsöverföringstrategi. Detta överensstämmer med deras 
övergripande strategi att standardisera i och med organisationsförändringen och 
styrker således kopplingen mellan strategi och kunskapsöverföring. Studiens 
resultat tyder på att organisationsförändringens egenskaper påverkar hur 
kunskapsöverföringen sker. Förändringens stora omfattning gör att mängden 
lokala omständigheter är betydande vilket minskar fördelarna med 
kunskapsöverföringen och då främst fördelar med kodifiering. Tidsramen 
minskar möjligheten att ägna sig åt kunskapsöverföring i den grad som önskas 
på grund av tidsbrist. Ett mål av trohet till förändringen hos de som 
implementerar den påverkar kunskapsöverföringen genom att begränsa vilka 
som anses lämpliga att delta i kunskapsöverföring. 
 

6.1 Begränsningar med studien 
Denna studie baseras endast på ett fall vilket gör att slutsatserna från denna 
studie inte bör ses som något skrivet i sten utan snarare som teoretiska 
utgångspunkter för vidare forskning att testa. Studien tar heller inte upp alla 
möjliga egenskaper hos en organisationsförändring utan endast sådana som 
anses väcka intressanta frågor inom fältet. 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Då denna studie utfördes i ett fält som författarna anser vara förhållandevis 
outforskat så vill vi ge förslag på vidare forskning inom området baserat på 
studiens slutsatser. Då studien finner att organisationsförändringens tidsram 
och omfattning begränsar nyttan hos kunskapsöverföringsstrategier kan ett 
intressant ämne för vidare forskning vara att undersöka huruvida detta beror på 
vilken kunskapsöverföringsstrategi som används. Fallstudien som vi utfört har 
gjorts på en organisation som främst använder kodifiering som strategi och det 
är därför intressant att se om samma samband kan hittas hos en organisation 
som huvudsakligen ägnar sig åt en personaliseringsstrategi.  
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7.1 Bilagor 
 
Fig 1. Visuell representation av IPM 

 
 

Intervjumall: Lokalt 

Generellt 

 Vad gör man med information om pilotprojekt? 

 Hur sker kommunikation mellan terminal och 

brevbärarkontor/utkörningsställen? 
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 Hur sker kommunikation mellan depå och kontor? 

 Vad finns det för strategier för att dela kunskap mellan enheter i samband med 

införandet av nya processer? Finns det strategier/tekniker?  

 Vill PostNord fånga upp tips från "golvet"? 

 Hur gör man för att balansera förbättringsförslag mot behovet att genomföra 

förändringar som planerat?  

Personalisering 

 Hur vet du vilka som vet vad? Genom personliga kontakter eller finns det ett 

system för att leta kunskap inom organisationen? 

 Går det att diskutera med andra via intranät osv?  

 Finns det några föreningar eller medlemsforum som är anknutna till 

organisationen? 

 Hur ofta träffar du dina kolllegor på andra kontor? 

 Stöter ni på varandra eller är det alltid planerat? 

 Personlig observation: en stor källa till kunskap om vad som sker på andra 

kontor verkar vara chaufförer och mekaniker som rör sig mellan kontoren, 

pratar med någon där och sedan förmedlar vidare 

 

Kodifiering 

 Vad finns det för intranät och hur fungerar det? 

 Hur sker uppdateringen av ISU eller motsvarande system hos Logistik? 

(interna databaser över vilka som bor var och hur rutterna ser ut) 

 Finns det info om att vissa sätt att arbeta är mer effektiva än andra? Ledtider 

osv 

Top-down 

 Hur får du reda på vad som sker på nationell nivå? 

 Hur får du reda på vad som sker på andra kontor? 

 Hur avgörs det om det är relevant för ert kontor? 

 Utbildningsprogrammet, ”Leading Change at PostNord” har du deltagit i det? 

Bottom-up 

 Vad gör man med information om problem/förbättringsförslag i en process, 

vem skickas det vidare till? 

 Är erfarenheten från de som deltar i processerna viktig? 

 Hur avgör man vilken information som är relevant för att tas upp på högre 

nivå? Problem som uppstår hos alla?  

 Om ert kontor arbetar på ett nytt sätt som fungerar väldigt bra, är det viktigt att 

sprida detta? 

 Isåfall hur sker det? 
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 Strukturerade medarbetardialoger, hur ser de anställda på sin roll att 

påverka/ge sina förslag? 

Organisationsförändring och KM 

 Påverkar organisationsförändringen hur kunskapsöverföring sker? 

 Är din roll inom förändringen att förmedla kunskap om förändringen nedåt i 

organisationen? 

 Är din roll inom förändringen att förmedla kunskap om problem/förbättringar 

uppåt i organisationen? 

 

Intervjumall: Nationellt 

Generellt 

 Finns det någon bestämd strategi för att dela kunskap mellan enheter i 

samband med införandet av IPM? 

 Hur gör man för att balansera förbättringsförslag mot behovet att genomföra 

förändringar som planerat?  

 Finns det utrymme för lokala skillnader i det nya systemet eller är det 

meningen att det ska vara lika överallt? 

 

Personalisering 

 Hur vet du vilka som vet vad? Genom personliga kontakter eller finns det ett 

system för att leta kunskap inom organisationen? 

 Hur ofta träffar du dina kolllegor på andra kontor/ute i landet? 

 Stöter ni på varandra eller är det alltid planerat? 

 Gör standardiseringen inom IPM att det blir onödigt med personlig expertis? 

Kodifiering 

 Vad gör man med information om pilotprojekt? 

 Vad finns det för intranät och hur fungerar det? 

 Hur samlas information om utvärderingar av IPM? 

 Finns det en mall för hur en förändring till IPM ska se ut i olika sammanhang, 

tex baserat på storlek? 

 Finns det info om att vissa sätt att arbeta är mer effektiva än andra?  

 Hur mycket letar du i dokument/intranät efter information? 

 

Bottom-up 

 Hur får du reda på vad som sker på lokal och regional nivå? 
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 Hur avgörs det om det är relevant för ert kontor? 

 Bör man uppmuntra alla att ge förbättringsförslag för processer? Isåfall hur? 

 Strukturerade medarbetardialoger, hur ser de anställda på sin roll att 

påverka/ge sina förslag? 

 

Top-down 

 Vad gör man med information om problem/förbättringsförslag i en process, 

vem skickas det vidare till? 

 Hur avgör man vilken information som är relevant för att tas upp på lägre 

nivå? Problem som uppstår hos alla?  

 Om ett kontor arbetar på ett nytt sätt som fungerar väldigt bra, är det viktigt att 

sprida detta? Isåfall hur? 

 När ska man gå ut med planer som inte är bestämda ännu? 

 

 

Organisationsförändring och KM 

 Påverkar organisationsförändringen hur kunskapsöverföring sker? 

 Är din roll inom förändringen att förmedla kunskap om förändringen nedåt i 

organisationen? 

 Är din roll inom förändringen att samla in kunskap om problem/förbättringar 

från andra delar i organisationen? 

 


