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Sammanfattning 

Svenska företag blir allt mer kunskapsintensiva, samtidigt som det genomförs fler 
organisationsförändringar än tidigare, vilket innebär att förståelsen för 
kunskapsöverföring blir allt viktigare. Syftet med denna studie var därför att utreda hur 
företag kan åstadkomma en framgångsrik kunskapsöverföring vid en 
organisationsförändring. Fokus låg på parametrarna kommunikation, 
organisationskultur och teknik. Studien gjordes utifrån en fallstudie på företaget 
Sydkraft Hydropower som nyligen genomfört en insourcing av personal. Av resultatet 
framkom att företaget fokuserat mer på de sociala faktorerna kommunikation och 
organisationskultur än på teknik. Författarna anser att det är viktigt att Sydkraft 
Hydropower förbättrar teknikarbetet, annars kan följden bli att de två framgångsrika 
parametrarna kommunikation och organisationskultur påverkas negativt, vilket i sin tur 
kan försämra företagets kunskapsarbete. Studiens slutsats är därför att företag bör 
fokusera på samspelet mellan kommunikation, organisationskultur och teknik för att få 
en framgångsrik kunskapsöverföring. Avslutningsvis vore det intressant att studera 
teknikaspekten av kunskapsöverföring mer eftersom den inte verkar vara lika 
välstuderad som parametrarna kommunikation och organisationskultur.  
 
 

Nyckelord: Kunskapsöverföring, organisationsförändring, kommunikation, 
organisationskultur, teknik.   
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1. Inledning 
Stora förändringar innebär stora utmaningar. Människan har en inbyggd mekanism att 
sträva efter trygghet. Förändringar kan hota känslan av trygghet och människan vill 
därför undvika förändring. När det gäller organisationsförändringar är därför en av de 
största utmaningarna att behålla kompetens inom företaget. Om personal känner att 
deras trygghet är hotad finns det risk att de lämnar företaget (Cummings & Worley 
2008). Kunskap går då förlorad. I branscher där det krävs personal med 
specialistkompetens är konsekvenserna av att förlora personal extra stora eftersom det 
tar tid att lära upp ny personal. En situation där det är extra viktigt att behålla nyanställd 
personal och se till att deras kunskaper överförs till företaget, är vid en insourcing av 
personal med specialistkompetenser. Om personal slutar går också syftet med 
insourcingen förlorad (Ahammad & Glaister 2011; Capron 1999; Capron & Pistre 
2002).  

Att behålla personal, men också rutiner, såsom rapporteringssystem, är viktigt för att få 
till en framgångsrik kunskapsöverföring in i det insourcande företaget. Ett exempel på 
kunskapsöverföring vid en insourcing av personal är företaget Sydkraft Hydropower. 
Sydkraft Hydropower insourcade år 2014 all drift- och underhållspersonal på deras 
vattenkraftverk. Personalen som insourcades var tidigare anställda hos samma 
entreprenör och hade arbetat på kraftverken under en längre tid. På kraftverken arbetade 
personalen med underhåll av olika tekniska komponenter, vilket krävde 
specialistkompetens. Under insourcingen valde all insourcad personal att stanna hos 
Sydkraft Hydropower och företagets ekonomiska resultat förbättrades av insourcingen, 
vilket innebar att Sydkraft Hydropowers ledning klassade insourcingen som 
framgångsrik.  

För att få en framgångsrik kunskapsöverföring är det är viktigt för företag att veta hur 
de ska arbeta med kunskapsöverföring i förändringsprocesser. Då vi går mot ett 
samhälle där svenska företag blir allt mer kunskapsintensiva, samtidigt som det 
genomförs fler organisationsförändringar än tidigare, är förståelse för 
kunskapsöverföring viktigare än någonsin. Utan förståelse för kunskapsöverföring 
riskerar företag att förlora specialistkompetens och nyckelpersoner vilket kan leda till en 
försämrad konkurrenskraft på en kunskapsintensiv marknad (Teece 1998).  

En framgångsrik kunskapsöverföring beror till stor del på hur företaget som befinner sig 
i förändring arbetar med parametrarna kommunikation, organisationskultur och teknik 
(Liyanage et al. 2009; Frappaolo 2006, 57; Liebowitz 1999). I denna studie har vi valt 
att studera hur företaget Sydkraft Hydropower har arbetat med kommunikation, 
organisationskultur och teknik för att genomföra en kunskapsöverföring mellan den 
insourcade personalen och det insourcande företaget. Utifrån studien på Sydkraft 
Hydropower kommer vi att dra slutsatser om hur företag kan gå tillväga för att på ett 
fördelaktigt sätt hantera kunskapsöverföring vid organisationsförändring. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att, utifrån en fallstudie av Sydkraft Hydropowers insourcing av 
personal, utreda hur företag kan åstadkomma en framgångsrik kunskapsöverföring vid 
en organisationsförändring. Utifrån syftet har följande frågeställning utformats: 

Hur har Sydkraft Hydropower gått tillväga för att behålla personal och dess kunskaper 
när de genomförde en insourcing av personal med specialistkompetens?  

1.2 Avgränsning 

Studien begränsas till att studera kunskapsöverföring hos ett fallstudieföretag som 
genomfört en insourcing av personal. Kunskapsöverföringen som studeras sker mellan 
den insourcade verksamheten och det insourcande företaget. Studien ses utifrån 
organisationens perspektiv och inte från varje medarbetares personliga perspektiv. 
Vidare har författarna har valt att studera kunskapsöverföring genom att fokusera på de 
tre parametrarna kommunikation, organisationskultur och teknik.  

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt om hinder vid organisationsförändring, 
kunskapsöverföring vid organisationsförändring och de tre faktorerna kommunikation, 
organisationskultur och teknik vid kunskapsöverföring. Teoriavsnittet avslutas med en 
analysmodell. Därefter följer ett metodavsnitt där studiens tillvägagångssätt beskrivs 
och motiveras. Resultat från studien på fallstudieföretaget redovisas därefter i ett 
empiriavsnitt. Empirin delas upp och förklaras under rubrikerna kommunikation, kultur 
och teknik. Vidare följer ett analysavsnitt där resultatet från studien analyseras utifrån 
teorin. Utifrån analysen av studien dras slutsatser om hur företag bör hantera 
kunskapsöverföring vid organisationsförändringar. Slutligen genomförs en avslutande 
diskussion.  
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2. Teori 

2.1 Hinder vid en organisationsförändring 

Organisationsförändringar är ofta svåra att genomföra och leder sällan till förbättringar. 
Ett stort problem vid organisationsförändringar är svagt ledarskap i form av bristande 
fokus på kommunikation och organisationskultur (Iveroth & Hallencreutz 2016, 35; 
Jørgensen et al. 2009). En vanlig inställning bland organisationsledare är att så länge 
planeringen är strukturerad och de tekniska systemen tydliga, tar medarbetare till sig 
organisationsförändringen (Iveroth & Hallencreutz 2016, 13). Detta förhållningssätt 
tyder på att organisationsledare jobbar mer med de tekniska aspekterna än de sociala, 
vilket kan tyckas motsägelsefullt eftersom framgångsrika förändringar består av 70 till 
90 procent av socialt ledarskap och endast 10 till 30 procent av administrativ ledning 
(Kotter 1998, 34). Att organisationsledare väljer att inte fokusera på socialt ledarskap 
kan bero på att det enligt Iveroth och Hallencreutz (2016, 13) är svårare att förändra 
människors beteenden än tekniska system och rutiner. Vidare beskriver Deetz et al. 
(2000) att många organisationsledare saknar förmågan till tydlig kommunikation vilket 
leder till att visioner kommuniceras bristfälligt eller ineffektivt. Detta kan leda till att 
organisationsförändringar misslyckas, vilket kan medföra förlust av personal och 
kunskap. Enligt Iveroth och Hallencreutz (2016) är det av stor betydelse för 
organisationsförändringens framgång att kombinera sociala faktorer, såsom 
kommunikation och kultur, med administrativ ledning, såsom struktur och teknik. Om 
denna kombination genomförs undgår man förhoppningsvis förlust av personal och 
kunskap vilket leder till en framgångsrik kunskapsöverföring vid 
organisationsförändringen.    

2.2 Kunskapsöverföring vid organisationsförändring 

Kunskapsöverföring är ett område som många företag vill utveckla i hopp om att 
förbättra företagets konkurrenskraft (Love, Fong & Irani 2005). Kunskapsöverföring 
definieras enligt Frappaolo (2006) som förmågan att använda organisationens samlade 
kunskap till dess fördel och därigenom öka effektiviteten och innovationsviljan inom 
organisationen. För att veta hur en kunskapsöverföring ska genomföras bör typen av 
kunskap först identifieras (Hansen, Nohira & Tierney 1999).  
 
Kunskap kan delas in i två delar: tacit* och explicit kunskap (Polanyi 1966; Nonaka & 
Takeuchi 1995). Tacit kunskap är djupt grundad i individen som besitter kunskapen och 
den är därmed svår att dokumentera eller förmedla till andra som saknar liknande 
egenskaper (Polanyi 1966). Det innebär att den tacita kunskapen är subjektiv då den 
påverkas av individens värderingar. Enligt Teece (1998) innebär det att tacit kunskap 
tack vare sina egenskaper blir en stark konkurrenskraft för organisationen. Den explicita 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Tacit är ett engelskt begrepp som på svenska brukar översättas till tyst kunskap. Vi har valt att behålla 
det engelska begreppet tacit i denna uppsats.    
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kunskapen är i kontrast betydligt mer allmän och lättdokumenterad (Nonaka & 
Takeuchi 1995). Explicit kunskap är mer objektiv och lättare för individer att uttrycka 
och dela mellan varandra.  
  
Tacit och explicit kunskap kan överföras mellan individer och system i organisationen 
genom de fyra processerna socialisation, externalisering, kombination och 
internalisering som skildras i figur 1 (Nonaka & Takeuchi 1995). 
 

 
Figur 1: Kunskapsöverföringens fyra former 

 
Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) handlar socialisation om att tacit kunskap överförs 
från en organisationsmedlem till en annan, genom exempelvis mentorskapsprogram. 
Via socialisation kan tacit kunskap överföras genom att kunskap i kombination med 
värderingar och erfarenheter delas vilket medför att kunskapen förblir tacit hos den nya 
individen. Processen socialisation beror på individernas förmåga att kommunicera med 
varandra samt att den omkringliggande miljön, dvs. organisationskulturen, möjliggör 
kommunikationen.  
 
Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver externalisering som omvandlingen av tacit 
kunskap till explicit kunskap genom exempelvis dialoger inom gruppen där frågor 
diskuteras och besvaras. Externaliseringen är ett försök till att förklara den egna 
kunskapen så att den blir mer allmän. Om man lyckas med en externalisering så har 
personlig kunskap blivit allmän kunskap i gruppen. Processen externalisering beror likt 
socialisation på individernas förmåga att kommunicera med varandra samt att 
organisationskulturen möjliggör kommunikationen.  
 
Vidare behandlar kombination omvandlingen av explicit kunskap till en annan form av 
explicit kunskap som exempelvis kommunikation via e-post och användandet av 
databaser (Nonaka & Takeuchi 1995). Processen kombination är rent teknisk och beror 
på hur väl de tekniska systemen tillåter överföring av kunskap.    
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Slutligen handlar internalisering om att omvandla explicit kunskap till tacit genom att 
en individ tar till sig explicit kunskap, t.ex. i form av en rapport, och gör kunskapen 
tacit genom egna analyser (Nonaka & Takeuchi 1995). Processen internalisering är 
beroende av att explicit kunskap finns tillgänglig i organisationen, t.ex. att rapporter och 
instruktioner lätt kan hittas, och därefter användas av individer.      
 
Sammantaget beror de fyra processerna socialisation, externalisering, kombination och 
internalisering framförallt av god kommunikation, kunskap om organisationskultur och 
tekniska system. Detta stämmer överens med tidigare forskning som beskriver att 
kommunikation, organisationskultur samt teknik är tre ledande faktorer som kan främja 
kunskapsöverföring (Liyanage et al. 2009; Frappaolo 2006, 57; Liebowitz 1999). Nedan 
beskrivs parametrarna kommunikation, organisationskultur och teknik mer ingående 
samt hur de kan underlätta kunskapsöverföring.   

2.2.1 Kommunikation 

Osäkerhet som uppkommer bland medarbetare i samband med förändring har ofta sin 
grund i misslyckad kommunikation (Tanner & Otto 2016). Enligt Deetz et al. (2000) är 
bristfällig kommunikation ofta ett resultat av oförmåga hos organisationsledare att bryta 
ner och återkoppla visioner till den underliggande delen av organisationen och dess 
dagliga verksamhet. Deetz et al. (2000) menar att ledare ofta har ett tydligt syfte med en 
vision och vad den ska förmedla, men genom misslyckad kommunikation ned i 
organisationen återspeglas inte visionens tydliga syfte. Med bristande visioner minskar 
förståelsen för arbetet hos de anställda vilket även kan påverka kunskapsöverföringen 
som är beroende av en tydlig och sammanhängande kommunikation (Liyanage et al. 
2009; Nonaka & Takeuchi 1995).  
 
För att kommunikationen ska bli tydlig och sammanhängande är det enligt Baker et al. 
(2013) viktigt att feedback inkluderas i kommunikationen. Baker et al. (2013) menar att 
feedback säkerhetsställer att kommunikationen uppfattas korrekt. Enligt Senge (1990, 
92) är även feedback en viktig del i kunskapsöverföring då feedback innebär 
ifrågasättande av olika processer inom organisationen, vilket i det långa loppet ger ökad 
förståelse hos individerna om organisationens uppbyggnad. Vidare anser Deetz et al. 
(2000, 45) att det tydligaste sättet att kommunicera är via fysisk närvaro på plats 
eftersom det även möjliggör kommunikation via kroppsspråk. Genom fysisk närvaro 
kan organisationsledare även få en större insyn i hur de anställda arbetar samt hur deras 
värderingar ser ut. Med denna insyn och förståelse kan ledarna skapa bättre rutiner för 
kommunikation vilket kan förbättra kunskapsöverföringen.  

2.2.2 Organisationskultur 

Att tydligt definiera organisationskultur är svårt då begreppet vanligtvis inte är 
greppbart, utan ofta innefattar känslor och beteenden. Enligt Alvesson (2015, 10) kan 
organisationskultur handla om gemensamma föreställningar, värderingar och normer 
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inom organisationen. Vidare beskriver han att organisationskultur ibland betonas som 
emotionella sidor och gemensamma känslor inom företaget. Organisationskulturen 
påverkar hur man gör saker och ting i företaget, samt hur handlandet tolkas (Alvesson 
2015, 10). Deetz et al. (2000, 3) beskriver organisationskultur på någorlunda liknande 
sätt. Deetz et al. (2000, 3) förklarar att organisationskultur påverkar aktivt handlande i 
organisationen samt och resonemanget kring den aktiva handlingen. De anställdas 
beteenden, antaganden och språk är enligt Deetz et al. (2000, 3) en följd av 
organisationens kultur.  
 
Organisationskulturer kan både vara starka och svaga, vilket medför ett starkt 
respektive svagt inflytande över organisationens medlemmar. Enligt tidigare forskning 
finns det en positiv korrelation mellan en stark organisationskultur och finansiellt 
resultat hos organisationen (Deal & Kennedy 1982; Kotter & Heskett 1992; Flamholtz 
& Randle 2011). Vidare beskriver Frappaolo (2006, 57) att en framgångsrik 
kunskapsöverföring är beroende av en positiv och gärna stark organisationskultur. En 
positiv organisationskultur genererar enligt Frappaolo (2006, 57) en känsla av 
självständighet, vilket Deetz et al. (2000, 17) menar främjar kreativitet och skapar en 
känsla av ägarskap hos de anställda. Love, Fong och Irani (2005) beskriver att en 
positiv organisationskultur främjar kunskapsöverföring och har ett inbyggt 
incitamentsystem, vilket kontinuerligt uppmärksammar rätt initiativ hos de anställda. En 
stark organisationskultur kan även den, under rätt utformning, främja 
kunskapsöverföring då kulturen har ett starkt inflytande över dess medlemmar. Deetz et 
al. (2000, 20) beskriver att en organisationskulturs styrka beror av två ledande faktorer: 
andelen redundans och graden av integration inom organisationen. Deetz et al. (2000, 
21) förklarar att redundans beskriver hur väl organisationens kultur stämmer överens 
med kulturer i organisationens specifika verksamhetsområden. Med andra ord beskriver 
redundansen hur konsekvent organisationens kultur är. Den andra faktorn, graden av 
integration, beskriver hur väl organisationens värderingar stämmer överens med de 
anställdas personliga värderingar (Deetz et al. 2000, 21).  

2.2.3 Teknik 

Teknik definieras i denna uppsats som rutiner, verksamhetssystem och 
informationskanaler som används dagligen av de anställda för att dela kunskap och 
effektivisera arbetsmoment. Teknik inverkar enligt Liebowitz (1999) direkt på hur 
kunskap från den dagliga verksamheten förmedlas. Enligt Deetz et al. (2000, 149) 
påverkar även teknik hur de anställda tar till sig kunskap, vilket direkt påverkar de 
anställdas uppfattning av den egna rollen inom företaget. Uppfattningen kring den egna 
rollen och hur den bidrar och värdesätts inom organisationen ligger sedan till grund för 
de anställdas identifikation med företaget (Deetz et al. 2000, 149). Det är därför viktigt 
att försäkra sig om att en teknikförändring inte har en negativ inverkan på medlemmars 
förmåga att utföra viktiga arbetsmoment, då det kan försämra deras identifiering med 
organisationen (Deetz et al. 2000, 150). 
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Vidare beskriver Deetz et al. (2000, 145) att det också är viktigt att förstå de rutiner och 
processer som är en del av det dagliga arbetet eftersom dessa ligger till grund för en 
fungerande verksamhet. Om organisationens ledning inte klarar av att fullt förstå de 
olika arbetsprocessernas bakomliggande funktioner kan utformningen och 
implementeringen av nya system misslyckats (Groleau & Taylor 1996). För att undvika 
implementering av misslyckade system bör organisationsledare utveckla en förståelse 
för de underliggande arbetsprocesserna inom de befintliga systemen.  

2.3 Analysmodell 

Utifrån ovan beskrivna teori har författarna tagit fram en analysmodell, se figur 2 nedan.  
Vår studie behandlar en insourcing av personal, vilket är en typ av 
organisationsförändring.  Därför har vi valt att utgå från organisationsförändring som 
ett ramverk för denna studie. Vid en organisationsförändring påverkar parametrarna 
kommunikation, organisationskultur och teknik hur framgångsrik kunskapsöverföringen 
blir vid förändringen. Vi har därför valt att placera de tre parametrarna kommunikation, 
organisationskultur och teknik under organisationsförändring i analysmodellen nedan. 
Dessa tre parametrar samspelar även vilket illustreras med pilar mellan parametrarna. 
Eftersom de tre parametrarna kommunikation, organisationskultur och teknik påverkar 
kunskapsöverföring är denna placerad unders i analysmodellen. Kunskapsöverföring, i 
kontexten av en organisationsförändring, är uppsatsens huvudämne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Analysmodell.   
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3. Metod 

3.1 Fallstudie på ett företag  

Enligt tidigare forskning (Yin 2003; Scholz & Tietje 2002; Rubin & Rubin 1995; 
Morris & Wood 1991) kan kvalitativa metoder i form av fallstudier användas för att få 
en djup förståelse och en bra inblick i en viss process. När man gör en fallstudie på ett 
visst företag är det företaget ofta unikt på något vis, exempelvis har företaget lyckats 
eller misslyckats med någon process som studeras (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, 
146). I denna studie görs en fallstudie av ett företag som genomfört en insourcing som 
enligt företagets ledning klassas som framgångsrik.  

3.1.1 Val av fall: Sydkraft Hydropower AB, Region Norr 

Företaget som studeras heter Sydkraft Hydropower AB och är den tredje största 
vattenkraftproducenten i Sverige (Uniper 2016). Sydkraft Hydropower är uppdelad i 
Region Norr samt Region Syd där Region Norr under juli 2014 utförde en insourcing av 
personal. Under insourcingen anställdes 45 personer som tidigare var anställda hos en 
entreprenad som arbetade med dagligt underhåll av Sydkraft Hydropowers 
vattenkraftverk i norra Sverige. Detta innebar att de 45 personer som anställdes av 
Sydkraft Hydropower fick en ny arbetsgivare men de behöll samma arbetsplats och 
huvudsakliga arbetsuppgifter (Intervju PL). Två år senare har ledningen på Sydkraft 
Hydropower utvärderat insourcingsprocessen och klassad den som framgångsrik 
eftersom företaget har gjort stora besparingar, både genom ökat resultat samt minskade 
driftstopp hos vattenkraftverken (Intervju PL; HR). Dessutom har all insourcad personal 
har valt att stanna hos Sydkraft Hydropower (Intervju PL; HR). 
 
Företaget Sydkraft Hydropower ansågs vara ett relevant val av fall eftersom de nyligen 
har genomgått en större organisationsförändring i form av en insourcing av personal. 
Vidare har två år gått sedan företaget genomförde insourcingen vilket möjliggör 
utvärdering. Dessutom består den insourcade personalen hos Sydkraft Hydropower av 
underhållstekniker, vilket tillhör en yrkesgrupp som besitter specialistkompetens som 
ämnas behållas och överföras vid insourcingen. Detta ansåg författarna var av stor 
relevans så denna studies syfte var att undersöka kunskapsöverföring vid 
organisationsförändring. Slutligen var företaget passande eftersom det även fanns ett 
intresse från företaget att vara en del av denna undersökning.  
 
Hos Sydkraft Hydropower ansågs det intressant att undersöka:  
Hur har Sydkraft Hydropower gått tillväga för att behålla personal och dess kunskaper 
när de genomförde en insourcing av personal med specialistkompetens?  
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3.2 Kvalitativ insamling av material   

Material kan samlas in på olika sätt beroende på typen av studie. Denna studie anses av 
författarna vara subjektiv och socialt konstruerad eftersom den bygger på subjektiva 
uppfattningar och sociala fenomen. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009, 119) så 
innebär dessa förutsättningar att studien är interprevitismisk, vilket medför 
rekommendationen på att materialinsamling bör ske kvalitativt, dvs. genom att välja ut 
ett litet urval respondenter som intervjuas i djupare intervjuer. 
 
Vidare skriver Collis och Hussey (2009) att kvalitativt material i motsats till kvantitativt 
material ger information på en djupare nivå. Utifrån detta resonemang bör en kvalitativ 
studie passa bättre som metodval i detta fall. Att en kvalitativ metod bör utföras i detta 
avseende verifieras även av Miles och Huberman (1994) som hävdar att god kvalitativa 
data är mer sannolik att leda till slumpartade fynd och nya uppfattningar. Kvalitativ data 
möjliggör att forskare kan gå bortom initiala uppfattningar för att skapa eller revidera 
begreppsmässiga ramar (Miles & Huberman 1994).   

3.2.1 Intervjuer  

3.2.1.1 Val av respondenter  
I denna studie var respondenter utvalda från underhållsgrupper, men också 
projektledaren på Sydkraft Hydropower som drev insourcingen samt HR-chefen på 
Sydkraft Hydropower intervjuades. En spridning eftersträvades när respondenterna 
valdes ut. När man genomför en kvalitativ studie finns det ett antal olika metoder som 
kan användas för att välja ut ett icke-slumpmässigt-urval av respondenter. För denna 
studie användes natural sampling vilket innebar att författarna har haft inflytande på 
sammansättningen av urvalet av respondenter (Collis & Hussey 2009). Men när det har 
varit möjligt har författarna försökt att söka de mest informerade anställda, de så kallade 
principle informants (Voss, Tsikriktsis & Frohlich 2002) genom att diskutera lämpliga 
intervjukandidater med företagsrepresentanter. Utan tidigare kunskap om de intervjuade 
är detta tillvägagångssätt att hitta respondenter att föredra (Voss, Tsikriktsis & Frohlich 
2002). Majoriteten av de intervjuade var dock valda av företagets representanter som 
bokat de som fanns tillgängliga vid den angivna tiden. Detta kan ha resulterat i ett 
partiskt urval. Om någon information uppfattades som tvetydig eller partisk har 
författarna försökt ge uppföljande frågor för att avgöra i vilken grad detta var fallet. De 
utvalda respondenterna och deras arbetsroll syns i tabell 1 nedan.  
 
  



 
	  

13	  

Tabell 1: Respondenter som intervjuades i denna studie. 

Respondent Arbetsroll 

PL Projektledare för insourcingen och nuvarande chef över den insourcade 
personalen, Sydkraft Hydropower 

HR Personalchef, Sydkraft Hydropower 

UI Underhållsingenjör, Alpha (efter insourcingen anställd på Sydkraft 
Hydropower)   

UL1 Underhållsledare, Alpha (efter insourcingen anställd på Sydkraft 
Hydropower) 

UL2 Underhållsledare, Alpha (efter insourcingen anställd på Sydkraft 
Hydropower) 

UT1 Underhållstekniker, Alpha (efter insourcingen anställd på Sydkraft 
Hydropower) 

UT2 Underhållstekniker, Alpha (efter insourcingen anställd på Sydkraft 
Hydropower) 

 
De intervjuade respondenterna (skarp färg), samt deras koppling till varandra, ses i den 
schematiska översiktsbilden nedan, figur 3. Figuren visar Sydkraft Hydropowers 
underhållsavdelning som består av fem underhållsgrupper, med underhållstekniker, UT, 
och varsin underhållsledare, UL. Dessa grupper bistås av två underhållsingenjörer, UI. 
Grupperna har projektledaren, PL, som sin närmaste chef och bistås även av 
personalchefen, HR.  

 
Figur 3: Schematisk översiktsbild över Sydkraft Hydropower med den intervjuade 

personalen i de rutorna med skarp färg.   
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3.2.1.2 Utförande av intervjuerna 
Författarna valde att utföra semi-strukturella intervjuer som byggde på förberedda 
frågor men där möjligheten fanns att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. 
Barriball and Alison (1994) menar att en stor fördel med semistrukturella intervjuer är 
att respondenterna har möjligheten att berätta om deras egna uppfattningar och åsikter, 
samtidigt som det är möjligt att följa upp detta genom att ställa mer djupgående frågor. 
Semi-strukturella intervjuer gör det möjligt att få ut mycket information ur intervjun 
samtidigt som möjligheten finns att klargöra eventuella oklarheter (Barriball & Alison 
1994). Samtliga intervjuer genomfördes genom personliga möten. Personliga möten 
valdes framför telefonintervjuer eftersom författarna ansåg att det var viktigt att ta del 
av respondenternas kroppsspråk under intervjuerna. Detta antagande stöds av Collis och 
Hussey (2009). Vidare beskriver Maltén (1998) att kroppsspråk kan betyda mer än ord 
eftersom drygt 70 % av kommunikationen är icke verbal. En annan fördel med 
personliga möten är att det är större chans att skapa tillit vid ett personligt möte än via 
telefon (Saunders, Lewis och Thornhill 2009, 349). Om tillit skapas ansågs chansen öka 
att få svar på personliga frågor. Saunders, Lewis och Thornhill (2009, 349) förklarar att 
telefonintervjuer kan ge lägre reliabilitet än personliga intervjuer eftersom deltagarna i 
telefonintervjuer ofta är mindre villiga att delta i diskussioner.  
 
Saunders, Lewis och Thornhill (2009, 329) förklarar även att intervjuer bör utföras på 
platser som är säkra, tysta och smidiga för respondenterna att ta sig till. Vidare är det 
viktigt att respondenterna känner sig bekväma för att få en så bra intervju som möjligt. 
Detta innebar att intervjuerna i denna studie genomfördes i tysta avskilda rum på 
respondenternas arbetsplatser.   
 
Personliga intervjuer kan både genomföras enskilt samt i grupp. Enligt Saunders, Lewis 
och Thornhill (2009, 346) är fördelen med enskilda intervjuer att man ofta når en djup 
nivå på samtalet vilket kan resultera i att detaljer kommer fram som rör det studerade 
området. Dessutom är det en fördel att respondentens egen åsikt till större chans 
kommer fram så respondenten inte kan påverkas av eventuella andra respondenter i 
rummet. Nackdelen med enskilda intervjuer är att diskussionen som kommer fram är 
begränsad av intervjuaren och respondenten (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, 346). I 
denna studie genomfördes tre stycken enskilda intervjuer med Projektledare, 
Personalchef och Underhållsledare 1. Dessa intervjuer var ca en timme långa. Efter 
intervjun med Underhållsledare 1 anslöt Personalchefen och diskussionen om 
insourcingen fortsatte. Under detta samtal märktes att diskussionen flöt på smidigare än 
när författarna hade pratat med Underhållsledare 1 i ett privat samtal. En orsak till detta 
kan vara att insourcingen genomfördes för mer än två år sedan och respondenterna hade 
i en gruppintervju möjlighet att påminna varandra om händelseförloppet. Vidare 
uppfattades Underhållsledaren mer bekväm när Personalchefen befann sig i samma rum. 
En anledning kan vara att intervjun kändes mer som ett samtal än ett förhör när 
respondenterna var två och intervjuarna var två. Utifrån detta drogs lärdom att 
resterande respondenter skulle intervjuas i par. Underhållsledare 2 och 
Underhållsingenjör intervjuades tillsammans under ca en timme, och därefter 
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intervjuades Underhållstekniker 1 och Underhållstekniker 2 tillsammans under ca 40 
minuter. Ingen av respondenterna intervjuades i samma grupp som sin chef eftersom 
risken då finns att åsikter inte kommer fram på önskat sätt. Enligt Saunders, Lewis och 
Thornhill (2009, 346) är det viktigt vid gruppintervjuer att se till att alla 
respondenternas åsikter kommer fram. Detta hade författarna i åtanke under intervjuerna 
och författarna försökte se till att båda respondenter svarade på samtliga frågor.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna tillsammans. Enligt Eisenhardt 
(1989) kan en undersökning som görs tillsammans av flera personer ha fördelar som 
ökad observationsförmåga vilket kan ge ett resultat med högre trovärdighet vilket även 
ökar validiteten. I denna studie ansåg författarna att de kompletterade varandra väl 
under intervjuerna eftersom en av författarna hade mer inblick i organisationen som 
undersöktes medan den andra författaren var mer påläst inom undersökt teori. 
Författarna ledde även intervjuerna tillsammans och kommunicerade med varandra 
under tillfällena för att ta hjälp av varandra för att leda intervjun vidare på ett lämpligt 
sätt. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon vilket innebar att författarna kunde 
vara mer delaktiga i intervjuerna då de inte behövde anteckna samtidigt. Vidare innebar 
inspelningarna möjligheter för författarna att återkomma till materialet vid 
resultatbearbetning. Yin (1994) påpekar att uppfattningen är delad om inspelare bör 
användas i intervjuer eller inte. Enligt Yin (1994) bör beslutet baseras på vilken 
noggrannhet som eftersträvas.  
 
Slutligen genomfördes intervjuerna relativt tidigt i arbetsprocessen, dvs. drygt en 
tredjedel in i arbetet. Författarna ansåg att det var en fördel att genomföra intervjuerna 
tidigt i arbetet. Tidiga intervjuer möjliggjorde att författarna efter intervjuerna kunde 
röra sig växelvis mellan insamlad empiri och framlagd teori, och därmed låta förståelsen 
av det undersökta ämnet successivt växa fram. Eftersom teori och empiri växelverkar 
under studiens gång innebär det enligt Bryman och Nilsson (2011) att författarna avsåg 
att besvara syftet med en abduktiv forskningsansats.  
 
3.2.1.4 Intervjufrågor och operationalisering  
Under intervjuerna ställdes frågor som tagits fram utifrån det teoretiska ramverket. 
Frågorna rörde insourcingprocessen som respondenterna deltagit i och fokus lades i 
enlighet med teorin på ämnena kommunikation, organisationskultur och teknik. 
Operationalisering genomfördes enligt tabell 2, se s. 15. Under intervjuerna försökte 
författarna att vara objektiva och förmedlade även detta till samtliga respondenter. 
Författarna kan dock vid ett fåtal tillfällen ha ställt ledande frågor till respondenterna. 
Detta orsakades troligtvis av att författarna vid intervjutillfällena hade sett att mätbara 
parametrar indikerade en framgångsrik insourcing. För att undvika att resultatet skulle 
påverkas av ledande frågor, och därmed bli mindre trovärdigt, ställde författarna 
kompletterande frågor till respondenterna när de märkte att de hade ställt en ledande 
fråga. För mer information om intervjuerna samt intervjufrågor, se Bilaga A.  
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Tabell 2: Operationalisering av teorin. 

Begrepp Definition Operationell 
definition 

Exempel på frågor 

Organisations- 
förändring 

Förändring av en 
organisations 
kärnverksamhet 
(Helms-Mills et al. 
2008). 

Insourcing av 
personal från 
företaget Alpha till  
Sydkraft 
Hydropower.  

Varför genomfördes 
insourcngen? Hur 
har insourcings- 
processen gått till? 
Viktiga förändringar 
som genomfördes?  

Kunskapsöverföring Förmågan att 
använda 
organisationens 
samlade kunskap till 
dess fördel och 
därigenom öka 
reaktionskraften och 
innovationsviljan 
inom organisationen 
(Frappaolo 2006). 

Tillskott, bortfall 
eller bevarande av 
alla typer av 
kunskap, tacit som 
explicit, inom 
organisationen.  

Hur många har slutat 
sedan insourcingen 
genomfördes?  
Upplever du att du 
har samma tillgång 
till den allmänna 
kunskapen som 
fanns tidigare inom 
företaget?  
 

Kommunikation Överföring av 
information (NE 
2016).  

Direktiv från 
ledning, återkoppling 
från alla delar i 
organisationen 

Hur såg 
organisationens mål 
ut tidigare? Hur ser 
målen ut nu? Skiljer 
det sig?  

Organisationskultur Värderingar och 
normer inom 
organisationen. 
Emotionella sidor 
och gemensamma 
känslor inom 
företaget. Hur man 
gör saker och ting i 
företaget (Alvesson 
2015).   

Arbetsklimat, 
samhörighet.  

Hur har man jobbat 
för att jobba bort “vi 
och dom”-känslan? 
Hur såg en vanlig 
dag ut på jobbet 
innan insourcingen? 
Hur ser en vanlig 
dag ut på jobbet nu? 
Vad är tillåtet att 
lägga arbetstid på? 
 

Teknik Rutiner, system och 
kanaler som används 
av de anställda för att 
dela kunskap.  

Rapporterings- och 
informationssystem, 
dokumenthantering.  

Hur har de tekniska 
systemen förändrats? 
Hur påverkar det 
dagliga arbetet?  
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3.3 Sekundära källor  

Utöver intervjuer har material i form av statistisk data och internt material från Sydkraft 
Hydropower tagits del av. Detta material har delats till författarna från företaget vilket 
kan innebära att det finns en möjlighet att materialet är vinklat eller ger en felaktig bild 
av verkligheten. Detta kan bero på att företaget är mån om att insourcingen har fått ett 
positivt resultat då det varit en stor process inom företaget under en längre tid. 
Dessutom värnar företaget förmodligen om att positiv bild av företaget förmedlas.    

3.4 Utförande och analys 

Den empiriska insamlingen av data genomfördes under tre dagar då författarna reste till 
Sundsvall och vattenkraftverket Hjälta för att genomföra intervjuerna. Efter 
genomförandet transkriberades intervjuerna. Empiri sammanställdes och grupperades i 
de olika ämnena: kommunikation, kultur och teknik. Denna gruppering möjliggjorde att 
resultatet från den empiriska insamlingen kunde kopplas till teorin på ett smidigt sätt. 
Vidare identifierades likheter och olikheter mellan de olika respondenternas åsikter och 
tankar för att få en uppfattning om respondenterna var konsekventa i sina svar.   

3.5 Studiens begränsningar  

Resultatet av denna studie syftar till att visa hur kunskapsöverföringen hos det studerade 
företaget har påverkas av en organisationsförändring i form av en insourcingprocess. 
Resultatet från denna studie anses teoretiskt kunna generaliseras då de studerade 
parametrarna kommunikation, kultur och teknik enligt tidigare forskning är av stor 
relevans för kunskapsöverföring (Liyanage et al. 2009; Frappaolo 2006, 57; Liebowitz 
1999). Dock är generaliserbarheten högre till företag inom samma bransch, i samma 
storlek och samma land som det studerade företaget. Man bör även ha i åtanke att alla 
förändringsprocesser är unika då de till stor del beror på den personal som är inblandad i 
processen (Oreg, Michel & Todnem 2012).  
 
Då denna studie genomförts under en begränsad tidsperiod valdes endast sju personer ut 
till intervjuerna. Dessa personer har olika arbeten inom organisationen och har 
påverkats av organisationsförändringen på olika sätt, men risken finns ändå att de ger en 
begränsad bild av processen. Framförallt märktes under intervjuerna med 
underhållsteknikerna att olika beredskapsgrupper inom företaget arbetar och fungerar på 
olika sätt. Då denna studie inte hade möjlighet att täcka alla beredskapsgrupper kan det 
innebära att det empiriska resultatet om hur grupperna har påverkats inte stämmer 
överens med alla grupper. Dock bör detta endast påverka studiens resultat på detaljnivå, 
alla beredskapsgrupper bör ge liknande svar på hur processen har gått till, eftersom de 
alla arbetar inom samma företag.  
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4. Empiri  

4.1 Empirisk bakgrund om företagen 

År 2014 genomförde Sydkraft Hydropower en insourcing där entreprenörer som 
arbetade med underhåll, dvs. underhållsgruppen, på Sydkraft Hydropowers 
vattenkraftverk anställdes. De anställda entreprenörerna bestod av 38 
underhållstekniker, fem projektledare och två underhållsingenjörer som alla tidigare 
varit anställda på samma entreprenörsföretag (Intervju PL). Entreprenörsföretaget kallas 
i denna rapport för Alpha. Då entreprenörerna arbetade för Alpha hade de en (1) chef 
som var chef över hela gruppen, se figur 4. Chefen fanns inte på plats ute på kraftverken 
utan satt placerad på ett kontor (Intervju UL1; UL2; UI). Vidare skedde många 
chefsbyten under de år som underhållspersonalen jobbade för Alpha (Intervju UL2). 
Underhållsgruppen var uppdelad efter region i fem mindre grupper där projekten som 
grupperna utförde leddes av en projektledare i vardera grupp. Projektledarna hade inget 
personalansvar för personalen i gruppen (Intervju PL).  

 
Figur 4: Organisationsstruktur för entreprenörerna då de jobbade för företaget Alpha. 

 
Efter insourcingen förändrades organisationsstrukturen då den före detta projektledaren 
i varje underhållsgrupp övergick till att bli underhållsledare för den underhållsgrupp 
som projektledaren tillhörde, se figur 5 nedan (Intervju PL; HR). Syftet med 
underhållsledarna var bl. a. att få en förlängd arm ut i verksamheten (Intervju HR). 
Rollen som underhållsledare innebar att personalansvar över underhållsteknikerna 
tillkom. Underhållsteknikerna fick numera en närmare chef som fanns på plats ute hos 
gruppen. Projektledaren som ledde insourcingen blev efter insourcingen chef över 
underhållsledarna och underhållsingenjörerna (Intervju PL).     
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Figur 5: Organisationsstruktur hos Sydkraft Hydropower efter insourcingen.  

 
Då insourcingen genomfördes övergick entreprenörerna från att vara anställda hos 
Alpha där de jobbade för Sydkraft Hydropower på projektbasis, med omförhandling 
vart tredje år, till att bli fast anställda hos Sydkraft Hydropower. Förändringen innebar 
en tryggare anställning för underhållspersonalen samtidigt som arbetsuppgifterna såg 
nästintill likadana ut (Intervju PL; UL2; UT1; UT2). Underhållspersonalen jobbade kvar 
på samma kraftverk men skillnaden blev att de numera var anställda av ägaren av 
kraftverket. Detta innebar att underhållsarbetet förändrades från att ses ur ett 
vinstdrivande perspektiv till att ses ur ett förvaltarperspektiv (Intervju PL).  

4.1.1 Insourcingsprocessen 

Både projektledaren och personalchefen på Sydkraft Hydropower berättar att 
insourcingen genomfördes av flera olika skäl. Först och främst var det kostsamt att 
anlita entreprenörer för underhåll (Intervju PL; HR). Vidare upplevde ledningen på 
Sydkraft Hydropower att effektiviteten hos underhållsgruppen inte var så hög som det 
önskades. Sydkraft Hydropower ansåg att resurser skulle kunna nyttjas bättre om de 
kontrollerade personalen, vilket förväntades leda till högre produktivitet i kraftverken. 
Dessutom ledde ökade krav från myndigheter till att Sydkraft Hydropower kände ett 
behov av att ha större inblick i kraftverken för att kunna möta kraven. Företaget ansåg 
därmed att de skulle få större kontroll över kraftverken om personalen på plats var 
anställda av dem (Intervju PL).  
 
I början av år 2013 tog Sydkraft Hydropower beslut om att anställa alla entreprenörer 
som jobbade mer än 50 % på deras kraftverk i norra Sverige. Det innebar att 45 
entreprenörer fick erbjudande om anställning hos Sydkraft Hydropower, med en 12 
månaders övergångstid där personalen fick behålla alla förmåner från tidigare 
anställning hos Alpha (Intervju HR). Samtliga entreprenörer valde att tacka ja till 
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Sydkraft Hydropowers erbjudande (Intervju PL; HR; UL2). Under sommaren 2014 
övergick underhållspersonalen till att bli anställda hos Sydkraft Hydropower. I och med 
övergången infördes nya informations- och verksamhetssystem för underhållsgruppen. 
Exempelvis valde Sydkraft Hydropower att bygga upp en egen mobilapplikation som 
kunde användas av teknikerna för kommunikation av dagligt underhåll på kraftverken. 
Sydkraft Hydropower valde att inte köpa in tidigare använt system då de ansåg att ett 
eget framtaget system innebar högre flexibilitet (Intervju PL). Dessutom ville Sydkraft 
Hydropower undvika ett fortsatt beroende av företaget som tagit fram det tidigare 
använda systemet (Intervju PL).  

4.2 Kunskapsöverföringens parametrar 

4.2.1 Kommunikation 

En enhetlig uppfattning som alla de tillfrågade delade, var att kommunikationskedjorna 
har blivit betydligt kortare, och därmed även effektivare (Intervju UT1-2; UL1-2; UI; 
HR). Underhållsledare 2 beskriver det som att minst ett filter, i kommunikationsväg, nu 
är borta. Vidare berättar han även att underhållsteknikerna nu har mandat att lösa 
problem på egen hand, vilket de tidigare saknade. Det kan röra sig om enkla 
komponentbyten som innan löstes med en komplicerad process. Underhållsteknikerna 
beskriver att tidigare innebar komponentbyten att information först behövde förmedlas 
till närmsta projektledare. Därefter tog projektledaren kontakt med 
beställarorganisationen Sydkraft Hydropower som tog beslut om komponenten skulle 
bytas, ibland ett antal veckor senare (Intervju UL2; UI). De förkortade 
kommunikationskedjorna har lett till att alla de tillfrågade underhållsteknikerna samt 
underhållsledarna känner att de idag har större möjlighet än tidigare att påverka vilka 
underhållsåtgärder som bör utföras på kraftverken (Intervju UL1-2; UT1-2).  
  
Många av de tillfrågade var även överens om att målen innan på Alpha främst handlade 
om att tjäna pengar och att målen inte alltid var sammanhängande med den dagliga 
verksamheten (Intervju UT1-2; UL1-2; UI; HR). Vidare nämner Underhållsledare 1 att 
de tidigare målen på Alpha kändes opåverkbara. Idag har underhållsgruppen mål satta 
av Sydkraft Hydropower som är desamma för alla anställda och känns välintegrerade i 
organisationens samtliga delar (Intervju UT1-2; UL1-2; UI; HR). Målen som formas av 
ledningen, bryts ner och omformuleras för att passa arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna 
får därefter komma med egna synpunkter och förändringsförslag vilket återkopplas till 
ledningen och sedan tillbaka till grupperna igen (Intervju UL1). 
 
Vidare beskriver Underhållsledare 2 att det nyligen införda bonusprogrammet känns 
som ett bevis på ett välutfört arbete i kontrast till bonussystemet på Alpha som mer 
kändes som ett lotteri, där slumpmässigt utvalda delar av organisationen fick bonus 
medan andra gick utan. Bonusprogrammet på Alpha kritiseras ytterligare av en av 
underhållsteknikerna som beskriver att målen var ouppnåeliga. Han nämner även att det 
enbart var cheferna som uppnådde sina mål medan teknikerna gick utan (Intervju UT2).  
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Många av de tillfrågade nämner att kommunikationen har förbättrats med placeringen 
av en underhållsledare i varje grupp eftersom det har minskat avståndet till närmaste 
chef (Intervju UT1-2; UL1-2; UI; HR). Genom underhållsledarna kan man hålla 
inofficiella möten vid fikabordet där generell information utbyts och diskuteras 
(Intervju UT1-2). Mer formella träffar i form av samverkansgrupper, interna 
utbildningar och personalfester har bidragit till att kontakten mellan de olika grupperna 
har förbättrats och att de idag kan hjälpa varandra vid behov (Intervju UT1-2; UL1-2; 
UI; HR; PL). Samverkansgrupperna utvecklades direkt efter insourcingen med målet att 
använda de olika kompetenserna sinsemellan de olika grupperna (Intervju HR).  
 
Personalchefen nämner att en god kommunikation ansågs vara en av grundstenarna i 
förändringsarbetet. Han nämner att det var viktigt att komma själva verksamheten nära 
vilket man gjorde genom att införa veckomöten, dagligt fika och utnämningen av 
underhållsledarna. Vidare poängterar han också vikten i att uppmuntra kommunikation 
grupperna emellan (Intervju HR). 

4.2.2 Organisationskultur 

Personalen i underhållsgruppen känner att Sydkraft Hydropower visar en större omsorg 
gentemot sina anställda än vad Alpha tidigare gjorde (Intervju UT1-2; UL1-2; UI). En 
underhållstekniker nämner att en bidragande orsak är att de idag får positiv respons på 
det dagliga arbetet (Intervju UL2). Även införandet av friskvårdstimmar och 
hälsoundersökningar har bidragit till känslan av omtanke (Intervju UL2). En annan 
aspekt som förstärkt uppfattningen om Sydkraft Hydropower som en engagerad 
arbetsgivare är att ledningen uppmuntrar de anställda att komma med förändringsförslag 
och egna synpunkter (Intervju UL1). Vidare berättar underhållsledaren att han idag i 
större utsträckning engagerar sig i förbättringsåtgärder på eget initiativ. Detta 
understöds av Underhållsledare 2 som berättar att det idag kommer in fler 
förbättringsförslag från teknikerna, samt att engagemanget ökat. Tidigare på Alpha 
saknades engagemang att bygga bort fel då Alpha tjänade pengar när fel uppstod i 
kraftverken. Detta upplevdes av underhållsledarna som “ett motsatsförhållande”.  
 
De båda underhållsledarna och underhållsingenjören kände också att de idag tillåts göra 
tid för informella möten, vilket inte var möjligt tidigare. Då Alpha fakturerade timmar 
krävdes en bra anledning till att ha dessa möten (Intervju UI). Vidare nämner 
underhållsingenjören att gruppdynamiken förbättrats på grund av dessa sammankomster 
då alla träffas. Båda underhållsledarna berättar att dessa träffar även gör att de känner 
att de är betydligt närmare själva verksamheten och därmed personalen. 
   
När personalchefen tillfrågats om vilka initiativ ledningen tagit för att skapa en 
gemensam kultur nämner han att det varit viktigt att mötas på samma villkor. Att 
undvika att ha på sig opraktiska kläder ute på kraftverken vid besök, att ta med sig 
matlåda och att visa intresse för de anställda ute på verken (Intervju HR). Vidare 
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betonar personalchefen att det var viktigt att alla anställda hade samma bonusgrundande 
mål när bonusprogrammet formades. Dessutom poängterar han vikten i att skapa en röd 
tråd mellan Sydkraft Hydropowers alla avdelningar och arbetsgrupper via bl. a. besök 
på kraftverken. Detta har bland annat gjorts genom utbildningar på huvudkontoret för de 
anställda ute på kraftverken samt s.k. ”safety walks” ute på kraftverken för personalen 
på huvudkontoret. Målet är att alla anställda ska ha förståelse för alla delar i 
verksamheten (Intervju HR).  

4.2.3 Teknik 

I och med insourcingen förändrades informations- och verksamhetssystem som används 
av underhållsgruppen. Enligt Underhållsledare 2 är de nya systemen en klar försämring 
jämfört med de gamla systemen. Underhållsledaren förklarar att det numera är 
ineffektivt att arbeta med tidrapportering, ekonomi och hantering av fakturor. Dessutom 
är det dålig ordning i dokumenthanteringssystemen (Intervju UL2). 
  
Enligt underhållsingenjören kan den dåliga kontrollen på dokument leda till att 
dubbelarbete utförs. Underhållsteknikerna (Intervju UL1-2) nämner att det nya systemet 
för kommunikation av underhåll även är ineffektivt och svårt att använda. Teknikerna 
(Intervju UL1-2) anser att det är bra att komma åt systemet via en applikation i 
telefonen men varje gång appen uppdateras återkommer fel i listorna på dagliga arbeten. 
De förklarar vidare att det förra underhållssystemet även gick att använda för att hitta 
historik från tidigare utförda underhållsarbeten. Denna funktion saknas i det nya 
systemet. Även om de anser att systemen inte är optimala väljer de ändå att poängtera 
att systemen på Alpha inte heller fungerade felfritt.  
  
Att de nuvarande systemen uppfattas som tunga och svårhanterliga är något som både 
Personalchefen samt Projektledaren är väl medvetna om och de nämner samtidigt att 
dessa ska förbättras. De väljer istället att fokusera på personalmöten som det främsta 
sättet att överföra information, vilket de båda uppfattar som välfungerande (Intervju 
HR; PL).   
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5. Analys 

5.1 Kommunikation 

Som nämnt i teorin beskriver Deetz et al. (2000, 45) att chefer ofta har en klar bild av 
vad de hoppas att förmedla med en vision men att de samtidigt saknar förmågan att 
vidareförmedla detta ner till den dagliga verksamheten. På Sydkraft Hydropower har 
cheferna genom hierarkiska nedbrytningar och kontinuerliga återkopplingar, dvs. 
feedback som rekommenderas av Baker et al. (2013) och Senge (1990, 92), fått 
medarbetarna att förstå hur övergripande mål hör samman med den dagliga 
verksamheten. Detta arbete har främst skett genom olika typer av vecko- och 
månadsmöten där frågor från den insourcade personalen diskuterats och besvarats. 
Genom detta arbetssätt har kunskapens roll inom organisation också integrerats ned från 
organisationsledningen till den insourcade personalen. Visioner och mål stämmer 
numera mer överens med underhållsgruppens arbetsuppgifter vilket bör ge en ökad 
förståelse för arbetet. Kunskapsöverföringen är enligt Liyanage et al. (2009) och 
Nonaka och Takeuchi (1995) beroende av en tydlig och sammanhängande 
kommunikation vilket bör ha främjats på Sydkraft Hydropower genom kommunikation 
av tydliga visioner och mål.  
  
Vidare bör den tydlig och sammanhängande kommunikation ha förbättrats på Sydkraft 
Hydropower genom införandet av veckomöten, dagligt fika och utnämningen av 
underhållsledarna. Möten innebär fler möjligheter för kommunikation och utbyte av 
kunskap, vilket bör ha främjat kunskapsöverföringen i organisationen. 
Kommunikationen har även tydliggjorts via mer fysisk närvaro av ledningen ute på 
verken vilket enligt Deetz et al. (2000, 45) rekommenderas. Den fysiska närvaron 
innebär att de anställda ute på verken direkt kan få svar på aktuella frågor, vilket är 
gynnsamt för kunskapsöverföringen.    
 
Den förbättrade kommunikationen som främjat kunskapsöverföringen hos Sydkraft 
Hydropower har främst behandlat tacit kunskap i olika former. Exempelvis har 
ledningen lagt stort fokus på kunskapsöverföringsformen socialisation, i Nonaka och 
Takeuchis (1995) modell. Socialisation har möjliggjorts genom möten och diskussioner 
där tacit kunskap överförts mellan personal om hur t.ex. ett problem på verket bäst 
behandlas. Den tacita kunskapen har även gjorts om till explicit kunskap genom 
kunskapsöverföringsformen externalisering (Nonaka & Takeuchis 1995). 
Externalisering har möjliggjorts via ledningens platsbesök som gjort det möjligt för 
personal att ställa frågor och få dessa besvarade. Vidare ökar möjligheterna för 
externalisering genom de införda veckomötena ute på verken som möjliggör dialog 
inom arbetsgruppen.  
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5.2 Organisationskultur 

En stark organisationskultur kännetecknas, som nämnt i teorin, av hög redundans och 
hög integration. Redundansen kan tyckas ha ökat på Sydkraft Hydropower eftersom 
samtliga anställda i underhållsgruppen numera jobbar för att förbättra kraftverken, till 
skillnad från förut då entreprenaden tjänade pengar om fel uppstod på kraftverken. Detta 
kan tolkas som att Sydkraft Hydropower har lyckats skapa en genomgående röd tråd 
genom alla verksamhetsgrenar. Vidare nämnde de anställda att de kände att företagets 
vision och mål delades i organisationen, vilket tyder på hög integration av 
organisationens värderingar. Enligt Senge (1990, 9) främjar gemensamma visioner 
kunskapsöverföring. En ökad redundans i kombination med en hög integration bör ha 
stärkt organisationskulturen och därmed enligt Deetz et al (2000, 21) ökat 
medarbetarnas engagemang. Engagemanget kan genom rätt vägledning även komma att 
uppmuntra medarbetarna till att vilja utveckla kunskapsarbetet.  
  
Utöver en stark organisationskultur verkar även Sydkraft Hydropower genomsyras av 
en positiv organisationskultur. Sydkraft Hydropower anses ha en positiv 
organisationskultur eftersom det under intervjuerna exempelvis kom fram att 
underhållsgruppen upplever att arbetsgivaren visar omsorg, ger positiv respons och är 
uppmuntrande. Ett annat tecken på att det på Sydkraft Hydropower råder ett positivt 
klimat kan vara den allmänna uppfattningen om att det idag är accepterat att ta sig tiden 
för en enkel fika eller ett inofficiellt frukostmöte. En positiv organisationskultur skapar 
en känsla av självständighet och ägarskap bland medlemmarna, samtidigt som den 
främjar kreativitet (Deetz et al 2000). Både självständighet och en känsla av ägarskap 
beskrivs ha ökat hos de anställda efter insourcingen. Även kreativiteten kan anses ha 
ökat bland de anställda eftersom de idag i större utsträckning kommer med 
förbättringsförslag. Dessa parametrar kan i sin tur underlätta kunskapsöverföringen 
eftersom kunskapsöverföringen förbättras enligt (Frappaolo 2006, 57) av en positiv och 
lärofrämjande organisationskultur.  
  
Vidare beskriver Love, Fong och Irani (2005) hur organisationskulturer som främjar 
kunskapsöverföring har inbyggda incitamentsystem i den dagliga verksamheten samt att 
de kontinuerligt uppmärksammar rätt initiativ. Detta tillvägagångssätt stämmer väl 
överens med Sydkraft Hydropowers initiativ med bonussystemet som belyser vikten av 
att återkoppla problematik i vardagsarbetet och samtidigt belöna anställda när de gjort 
ett bra jobb. 
  
Sydkraft Hydropowers ledning har genom organisationskulturen lagt stort fokus på tacit 
kunskap. Precis som i kommunikationsarbetet har även kulturarbetet fokuserat mycket 
på att möjliggöra inofficiella möten där de anställda kan byta erfarenheter med varandra 
genom socialisering. Det har även under dessa möten gjorts plats för dialoger inom 
grupperna, dvs. externalisering i Nonaka och Takeuchis (1995) modell.  
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5.3 Teknik 

Nästintill alla de tillfrågade på Sydkraft Hydropower angav att de uppfattade de nya 
tekniska systemen som betydligt sämre. Dokumenthanteringen är rörig och det 
administrativa arbetet är mer krångligt idag. Teknikerna vittnar om att de bristfälliga 
systemen leder till dubbelarbete eftersom systemen idag saknar lätthanterliga 
möjligheter att hitta historik om underhåll.  
  
Sydkraft Hydropowers ledning har av allt att döma inte lagt lika stor fokus på tekniken 
under organisationsförändringen, vilket både Projektledaren och Personalchefen 
erkänner. Den undermåliga tekniken kan ha en negativ effekt på kunskapsöverföringen 
enligt Liebowitz (1999). Exempelvis kan dåliga tekniska kommunikationskanaler 
medföra att kunskap inte förmedlas på ett effektivt sätt inom organisationen.  
  
Att de nya systemen inte blivit lika bra som de tidigare kan ha sin förklaring i att 
systemutvecklarna inte haft en djupgående insikt i teknikernas dagliga verksamhet, 
vilket Groleau och Taylor (1996) menar är centralt för en framgångsrik utformning och 
implementering. En djupare insikt i arbetsprocesserna från ledningens sida hade även 
kunnat avgöra om vissa systemförändringar var nödvändiga från första början.  
  
Sydkraft Hydropowers ledning kan inte anses ha lagt lika stor energi på att ta hand om 
den explicita kunskapen inom företaget, som på den tacita kunskapen, eftersom de 
tekniska systemen kritiseras av nästan alla de anställda. Internalisering, som möjliggör 
omvandlingen av explicit kunskap till tacit kunskap (Nonaka & Takeuchis 1995) 
begränsas då underhållsgruppen inte kommer åt lagrade dokument på ett smidigt och 
effektivt sätt. Vidare har kunskapsöverföringsformen kombination som behandlar 
omvandlingen av explicit kunskap till explicit kunskap (Nonaka & Takeuchis 1995) inte 
utvecklats. Ett tecken på detta är den krångliga dokumenthanteringen som gör det svårt 
för de anställda att lägga till samt hämta hem dokument.  

5.4 Samspelet mellan kommunikation, organisationskultur och 
teknik 

Kommunikation, organisationskultur och teknik är inte tre separata parametrar när teori 
anpassas till verklighet. Parametrarna interagerar med varandra. Teknik möjliggör att 
kommunikation förmedlas eftersom en stor andel av kommunikationen sker via tekniska 
system, kanaler och hjälpmedel. Vidare kan en väl fungerande muntlig kommunikation 
väga upp för bristande tekniska kommunikationskanaler, vilket verkar vara fallet hos 
Sydkraft Hydropower. Även en positiv organisationskultur kan kompensera för 
bristande tekniska kommunikationskanaler eftersom en tillåtande miljö kan öka 
acceptansen hos medarbetarna. Å andra sidan kan den bristande tekniken på lång sikt ha 
en negativ inverkan på organisationskulturen. Organisationskulturen kan påverkas 
negativt om en försämring av tekniken försvagar de anställdas identifiering med 
företaget och dess mål (Deetz et al. 2000, 150). En försvagad organisationskultur kan 
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påverka kommunikationsklimatet negativt eftersom organisationskulturen har ett starkt 
inflytande över dess medlemmar (Deetz et al. 2000, 20). Exempelvis kan en försvagad 
organisationskultur minska de anställdas förståelse för organisationsmålen. Detta kan i 
sin tur försämra viljan hos de anställda att kommunicera målen eftersom målen inte 
längre stämmer överens med de anställdas egna värderingar.  
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att, utifrån en fallstudie av Sydkraft Hydropowers insourcing av 
personal, utreda hur företag kan åstadkomma en framgångsrik kunskapsöverföring vid 
en organisationsförändring. Fokus låg på de tre parametrarna kommunikation, 
organisationskultur och teknik som möjliggör kunskapsöverföring. Av denna studies 
resultat framkom att Sydkraft Hydropowers ledning fokuserat mer på de sociala 
faktorerna kommunikation och organisationskultur. Företaget anses inte ha lagt samma 
resurser på utvecklingen av teknik. Detta kan anses paradoxalt eftersom det enligt 
litteraturen är svårare vid en organisationsförändring att lyckas med de sociala 
faktorerna än med den mer tydliga tekniska aspekten. Genom företagets fokus på de 
sociala faktorerna bör slutsatsen kunna dras att Sydkraft Hydropower huvudsakligen 
arbetat med att utveckla den tacita kunskapen inom organisationen, medan den explicita 
kunskapen försämrats på grund av det bristande teknikarbetet. Om inte Sydkraft 
Hydropower förbättrar teknikarbetet kan följden bli att de två framgångsrika 
parametrarna kommunikation och organisationskultur påverkas negativt, vilket i sin tur 
kan försämra företagets kunskapsarbete. 
 
Utifrån resultatet från fallstudien på Sydkraft Hydropower vill författarna 
rekommendera att företag arbetar parallellt med både kommunikation, 
organisationskultur och teknik för att genomföra en framgångsrik kunskapsöverföring 
vid en organisationsförändring. Precis som Sydkraft Hydropower gjort bör arbetet med 
kommunikation och organisationskultur handla om att utveckla tydliga visioner och 
mål, arbeta med återkoppling, se till att hela verksamheten är inkluderad i processer, 
värna om anställdas välmående och utveckla en positiv inställning inom företaget. 
Däremot bör företag fokusera mer på den tekniska aspekten än vad Sydkraft 
Hydropower valde att göra. Den tekniska aspekten kan förbättra kunskapsöverföring 
genom utveckling av användarvänliga system, rutiner och processer. Vidare kan 
tekniken påverka företagets långsiktiga framgång med kunskapsöverföring eftersom den 
sociala biten av kunskapsöverföringen understöds av den mer konkreta tekniska delen. 
Samspelet mellan de tre parametrarna kommunikation, organisationskultur och teknik 
ligger till grunden för ett framgångsrikt kunskapsarbete.  
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7. Avslutande diskussion och förslag på framtida 
forskning  

Resultatet från denna studie visar att samspelet mellan kommunikation, 
organisationskultur och teknik ligger till grunden för ett framgångsrikt kunskapsarbete. I 
denna studie har vi redovisat resultatet genom att se på de tre parametrarna separerade. I 
verkligheten är de tre parametrarna inte separerade utan de interagerar till stor del med 
varandra. Teknik är exempelvis i många fall bärande för en lyckad kommunikation, 
samtidigt som en positiv organisationskultur kan kompensera för bristande tekniska 
kommunikationskanaler. Detta medför att vårt sätt att se på Sydkraft Hydropowers 
arbete med kunskapsöverföring visar en förenklad bild av verkligheten.  
 
Vidare visar resultatet från denna studie att det är viktigt att både jobba med överföring 
av tacit och explicit kunskap för att få en bra kunskapsöverföring. Detta stämmer 
överens med tidigare forskning från Shen et al. (2015) som har studerat 
kunskapsöverföring hos 117 företag i Kina. Enligt Shen et al. (2015) bidrar strukturerat 
och planerat arbete till ökad överföring av explicit kunskap, vilket ger en mer effektiv 
kunskapsöverföring. Det oplanerade arbetet, dvs. arbetet med sociala och kulturella 
samband, styr överföringen av tacit kunskap, vilket är väsentligt för att få en fungerande 
kunskapsöverföring.  
 
Till skillnad från Shen et al. (2015) har vår studie studerat kunskapsöverföring utifrån 
parametrarna kommunikation, organisationskultur och teknik. Dessa parametrar medför 
att vår uppsats, till skillnad från Shen et al. (2015), mer konkret kan beskriva hur man 
kan arbeta för att få en framgångsrik kunskapsöverföring. Vad som ingår i parametrarna 
kommunikation, organisationskultur och teknik dock är subjektivt. Lane (2008) listar 13 
punkter som företag bör följa för att behålla kunskap vid en större 
organisationsförändring. Det går att argumentera för att alla Lanes (2008) 13 punkter 
ingår i ämnena kommunikation och kultur. Dock anses inga av dessa punkter tillhöra 
området teknik som denna studie även visar är av relevans för att få en bra 
kunskapsöverföring. Författarna av denna studie anser därmed att det vore intressant 
med en djupare studie där fokus läggs på hur parametern teknik påverkar 
kunskapsöverföring. Teknikaspekten av kunskapsöverföring anses av författarna inte 
vara lika väl studerad som parametrarna kommunikation och organisationskultur.  
 
En annan intressant fortsättning vore att studera hur företag med olika typ av 
kunskapsintensitet bör arbeta med kunskapsöverföring vid organisationsförändring. Ett 
alternativ vore att utföra en jämförelsestudie av kunskapsöverföring vid 
organisationsförändring mellan Sydkraft Hydropower, som enligt författarna anses ha 
en hög kunskapsintensitet, och en organisation med låg kunskapsintensitet. En hypotes 
från författarnas sida är att det är av större relevans att fokusera på parametrarna 
kommunikation och kultur för företag med hög kunskapsintensitet, och på system, 
teknik och rutiner för organisationer med låg kunskapsintensitet.  
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Avslutningsvis vill författarna nämna att det är relevant att reflektera över vad som 
egentligen insourcades på Sydkraft Hydropower. Vi har valt att se på insourcingen som 
en insourcing av personal. Denna benämning användes av Sydkraft Hydropower, vilket 
innebar att vi valde att se på insourcingen på detta sätt. Vi har dock funderat över om 
det hade varit mer relevant för Sydkraft Hydropower att se på insourcingen som en 
insourcing av en funktion (i detta fall en underhållsverksamhet). Om Sydkraft 
Hydropower hade haft detta synsätt på insourcingen är det möjligt att företagets arbete 
med teknik hade sett annorlunda ut. Det är mer tydligt att en insourcing av en funktion 
innefattar tekniska aspekter än att en insourcing av personal gör det.  
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Bilaga A 
Intervjuer torsdag den 17/11 i Sundsvall och fredag den 18/11 i Hjälta 
 
Torsdag 17/11: 
Vi träffar projektledaren för insourcingen samt personalchefen på Sydkraft 
Hydropowers kontor i Sundsvall.   
 
Semi-strukturella intervjuer.  
Vårt syfte med att träffa dessa två personer är att var de två som ledde insourcingen. Vi 
hoppas få reda på hur insourcingsprocessen gick till, vilket underlag man hade, varför 
man valde att genomföra insourcingen samt hur man har jobbat med ledarskap. 
 
1 Intervju med projektledare 
Mål: 
Förstå varför man gjorde insourcingen 
Förstå hur man gick tillväga 
Förstå har man jobbat med kommunikation, organisationskultur och teknik 
Förstå vad som förändrades med insourcingsprocessen 
 
Allmänna frågor som bör behandlas under intervjun:  
● Vad var din roll i insorcingsprocessen? 
● Varför gjordes insourcingen? 
● Hur påbörjade man insoursingsprocessen? 
● Viktiga förändringar som genomfördes? → (leder in på frågorna nedan) 
● Hade ni någon strategi kring hur organisationsförändringen skulle genomföras?  
● Hur grundade/”försvarade” ni förändrade rapporteringssystem?  
● Involverades de blivande medarbetarna i arbetet med det nya 

rapporteringssystemet? Varför/varför inte? 
● Hur uppfattar ni att de nya medarbetarna kände kring de nya:  

o Rutinerna? 
o Rapporteringssystemen? 
o Organisationsstrukturen? 

● Hur har ni försökt integrera de tidigare skilda organisationerna? (fika, kläder, 
jargong, mm.) 

● Känner du att kunskap (i alla dess former) kunnat överföras från den tidigare 
organisationen, till den nuvarande? På vilka sätt har det gått/inte gått? Hur har ni 
gått tillväga? 

● Varför anser du att insourcingen är framgångsrik?  
 
2 Intervju med HR-manager 
Mål: 
Förstå hur har jobbat för att integrera den nya personalen i verksamheten  
Förstå har man jobbat med kommunikation, organisationskultur och teknik 
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Förstå hur man lade upp insourcingprocessen och varför 
Förstå om man lyckats behålla kunskap  
 
Frågor: 
● Vad var din roll i insourcingsprocessen? 
● Hur har man jobbat med ledarskap? 
● Vad upplever du för skillnader mellan Alpha och Sydkraft Hydropower? 
● Hade Alpha ett liknande HR-system? Var det systemet till hjälp?  
● Vilka var stora utmaningar att jobba med för att lyckas med insourcingen? 
● Känner du att kunskap (i alla dess former) kunnat överföras från den tidigare 

organisationen, till den nuvarande? På vilka sätt har det gått/inte gått? Hur har ni 
gått tillväga? 

● Hur har man jobbat för att jobba bort “vi och dom”-känslan? 
● Hur anser du att personal verkar trivas och vad grundar du det i? 

 
Fredag 18/11: 
Vi åker upp till kraftverket i Hjälta där en grupp av fyra grupper har sin bas. Vi ska få 
träffa underhållsledaren och några underhållstekniker. Vi har önskat att få träffa fler än 
en tekniker för att få ett större underlag, men då de kan få utryckningar till kraftverken 
får vi se hur många vi har möjligheten att träffa face-to-face. Det kan hända att vi får 
göra telefonintervjuer om de behöver göra en utryckning.  
 
3 Intervju med underhållsledare 
Mål:  
Förstå vad skillnaderna är nu från då 
Förstå om det verkligen blev bättre  
Förstå vilka de största utmaningarna var 
 
Frågor:  
● Vilken var din roll i insourcingen?  
● Hur jobbade du förut? Fördelar med det? 
● Hur ser en vanlig dag ut nu? Fördelar med det?  
● Skillnad att vara entreprenör eller anställd av företaget ni gör uppdrag hos? 
● Är din roll annorlunda nu från då? 

○ Varför tackade du ja till tjänsten som underhållsledare? 
● Känner du att din ledarskapsroll har haft ett positiv inverkan på dina 

medarbetare/organisationen i helhet under förändringsprocessen? (När ni precis 
“gått över” till Alpha) 

● Vad har varit stora utmaningar ute på plats? 
● Övervägde du någon gång under sammanfogningen att lämna företaget(en)? 
● Vad var anledningarna till att du valde att stanna? 
● Känner du att kunskap (i alla dess former) kunnat överföras från den tidigare 

organisationen, till den nuvarande? På vilka sätt har det gått/inte gått? Hur har ni 
gått tillväga? 
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● Hur uppfattade du förändringarna kring 
o Rutinerna? 
o Rapporteringssystemen? 
o Organisationsstrukturen? 

● Anser du att man bör göra en liknande process i södra Sverige? Vad är då viktigt 
att ta hänsyn till? 

 
4 Intervju med underhållstekniker 
Mål:  
Förstå vad skillnaderna är nu från då 
Förstå om det verkligen blev bättre  
Förstå vilka de största utmaningarna var 
 
● Vilken var din roll i insourcingen?  
● Hur involverad var du i olika beslut före/efter? 
● Hur kontrollerad/övervakad kände du dig innan/efter? 
● Hur uppfattade du Sydkraft Hydropower innan/efter? 
● Mer tid för fika/lunchpauser/jobb i grupp?  
● Tydligare/oklarare syfte nu/då? 
● Vad tyckte ledningen var (mål/objektiv) viktigast innan/efter? 
● Nya arbetsuppgifter?  
● Har gamla arbetsuppgifter försvunnit?  
● Kände du dig manad att ta till dig nya arbetsuppgifter? 
● Känner du att du har ett större ansvar gentemot verket nu än innan? 
● Känner du att din arbetsgivare bryr sig om dig/din hälsa mer nu än tidigare? 
● Hur ser en vanlig dag ut nu? Fördelar med det? (Skillnad att vara entreprenör 

eller anställd av företaget ni gör uppdrag hos?) 
● Är din roll annorlunda nu från då? 
● Känner du att underhållsledarna haft en positiv inverkan på dig/dina 

medarbetare/organisationen i helhet under förändringsprocessen? (När ni precis 
“gått över” till Alpha) 

● Vad har varit stora utmaningar ute på plats? 
● Övervägde du någon gång under sammanfogningen att lämna företaget(en)? 
● Vad var anledningarna till att du valde att stanna? 
● Känner du att kunskap (i alla dess former) kunnat överföras från den tidigare 

organisationen, till den nuvarande? På vilka sätt har det gått/inte gått? Hur har ni 
gått tillväga? 

● Hur uppfattade du förändringarna kring 
o Rutinerna? 
o Rapporteringssystemen? 
o Organisationsstrukturen? 

● Anser du att man bör göra en liknande process i södra Sverige? Vad är då viktigt 
att ta hänsyn till? 

 


