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Sammanfattning 

En alltmer internationell arbetsmarknad för akademiker innebär också rekrytering över 

landsgränser för högre lärosäten. Denna studie har syftat till att få kunskap om anställda 

internationella akademikers upplevelser av kompetensöverföring vid ett högre lärosäte i 

Sverige och där studiens frågeställningar fokuserar på hur deras kompetens förväntats och 

tagits tillvara. Studien har gjorts genom en kvalitativ undersökning där internationella 

akademiker intervjuats om deras upplevelser. Det empiriska materialet har analyserats utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv och två frågeställningar har formulerats för att precisera syftet. 

Den första frågan undersöker vilka förväntningar som fanns på hur deras kompetens skulle tas 

tillvara innan arbetet påbörjades. Den andra frågan undersöker hur kompetensen upplevts 

tagits tillvara efter påbörjad anställning samt vad som upplevts hindrat och möjliggjort 

tillvaratagandet. Resultaten visar att det fanns förväntningar i att kompetensen skulle komma 

att tas tillvara som i tidigare liknande arbete. Det fanns också förväntningar på att 

kompetensen skulle komma att tas tillvara utifrån kommande arbetsuppgifter. Efter påbörjad 

anställning upplevs kompetensen tas tillvara genom kommunikation, diskussion, 

mötesdeltagande och samarbete. Studiens mest framträdande resultat handlar om att 

fördjupade relationer till kollegor upplevs vara främjande för kompetensöverföring. Språket 

och det fysiska rummet är teman vilka upplevs hindra eller möjliggöra tillvaratagandet av 

kompetens.    

 

Nyckelord: tillvarata kompetens, internationella akademiker, högre utbildning, 

kompetensöverföring 
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Abstract 

An increasingly international labor market for academics within higher education also means 

a higher recruiting across national borders. This qualitative study has aimed to get knowledge 

about employed international academics experiences of competence transfer at a higher 

educational institution in Sweden and where the study's questions focus on how their 

competence was expected to be and has been utilized. The study was conducted through a 

qualitative study in which international academics were interviewed about their experiences. 

The data of the study has been analyzed from a socio-cultural perspective and two research 

questions were developed to specify the aim. The first question deals with how skills expects 

to be utilized at their new workplace. The second question deals with how competence has 

been utilized after beginning their new work, as well as experienced difficulties and 

opportunities in these processes. The results show there were expectations of the competence 

to be utilized in the same way as in previous similar work. There were also expectations that 

the competence would be utilized based on future tasks. The results show that skills are 

experienced to be utilized in their new work through communication, discussions, meetings 

and cooperation. The study's most prominent result is that deeper relationships with 

colleagues are perceived as promotion for competence transfer. The language and physical 

space are themes which are perceived to constrain or enable the exploitation of skills.    

 

Keywords: utilize competence, international academics, higher education, knowledge 

sharing 
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1. Inledning 

Under senare år har regeringen uppmärksammat betydelsen av internationalisering vid högre 

lärosäten eftersom det är ett mål att Sverige ska vara en attraktiv och ledande kunskapsnation.  

Med internationalisering menas ett stärkt internationellt utbyte, student- och lärarmobilitet 

samt att kunna matcha framtidens behov och tillgång av personal (regeringen.se, 2015). 

Regeringen anser att globaliseringen är gynnsam då den bidrar till internationella samarbeten 

men också för att den bidrar till ökad konkurrens. En alltmer internationaliserad 

arbetsmarknad bidrar därmed till att lärosätens behov av kompetens ökar (regeringen.se, 

2017). Nyligen har regeringen tagit fram en strategisk agenda för internationalisering av den 

högre utbildningen. I den framgår att ”internationalisering av högre utbildning ses som en 

nödvändighet för att stärka konkurrenskraften på den globala ”utbildningsmarknaden”, och 

för att möjliggöra rekrytering av duktiga studenter, forskare och blivande arbetskraft till det 

egna landet” (SOU 2018:3, s. 91). I agendan framgår också att rekrytering av internationell 

personal ger tillgång till internationell kompetens vilket kan förnya kunskaps- och 

utvecklingssystemet då ett inflöde av nya perspektiv och metoder fås (SOU 2018:3). 

Intresset för den akademiska mobilitet som sker internationellt inom den högre utbildningen 

visar sig i omfattande forskning kopplad till området (Byram & Dervin, 2008; Dervin, 2011; 

Tight & Maadad, 2014). En rapport från Vetenskapsrådet (2016) hävdar att en ökad mobilitet 

bidrar till en positiv utveckling av forskningen i Sverige och en studie om akademiker vid 

högre lärosäten i Europa visar att utlandsvistelser anses vara värdefulla för den egna karriären 

(European Commission, 2018). Forskning visar därtill att många utmaningar kan vänta de 

akademiker som flyttat utomlands för att arbeta, såsom krav att behöva anpassa sig till sin nya 

miljö och lära känna en helt ny kultur (Kreber & Hounsell, 2014; Maadad, 2014). 

Som ovanstående visar finns en internationell arbetsmarknad för akademiker inom den högre 

utbildningen och att det anses viktigt för lärosäten få tillgång till kompetens genom 

internationella rekryteringar. Men hur kan detta se ut vid en närmare anblick, hur får lärosäten 

tillgång till kompetens vid internationella rekryteringar som internationella akademiker 

besitter? I min studie kommer jag att undersöka detta genom att ta reda på internationellt 

rekryterade akademikers upplevelser om hur deras kompetens tas tillvara.  

Min studie anknyter till den pedagogiska arbetslivsforskningen vilken handlar om att förstå 

människan i arbetslivet och där arbetsplatsen betraktas vara en plats för lärande och 

utveckling (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Att undersöka människors upplevelser ger 
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insikt om pedagogiska processer i en särskild kontext. Genom att få reda på vilka 

förutsättningar som finns för lärande ökas förståelsen av mänsklig kunskapsbildning och den 

teoretiska utvecklingen i ämnet pedagogik (Ellström et al., 2005) Jag kommer i likhet med 

den pedagogiska arbetslivsforskningen undersöka människors upplevelser för att få kunskap 

om genom vilka pedagogiska processer som kompetens kan tas tillvara på en arbetsplats.     

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om anställda internationella akademikers upplevelser av 

kompetensöverföring vid ett högre lärosäte i Sverige.  

För att uppnå syftet med studien ska följande två frågeställningar besvaras: 

1. Hur förväntade sig de internationella akademikerna att deras kompetens skulle komma 

att tas tillvara på deras nya arbetsplats?    

2. Hur anser de internationella akademikerna att deras kompetens tagits tillvara på deras 

nya arbetsplats? Vilka hinder och möjligheter har de upplevt för detta?   

En mer grundläggande diskussion om studiens centrala begrepp kompetensöverföring, 

kompetens och kunskap kommer att föras i studiens teoretiska kapitel.   

2. Bakgrund 
Detta kapitel består av två delar. Den första ger en uppfattning i vilken omfattning svenska 

lärosäten rekryterar internationellt. I den andra delen ges en presentation av det lärosäte där 

respondenterna som ingår i studien arbetar på.   

2.1 Internationell rekrytering vid svenska lärosäten 
Vetenskapsrådet har i sin rapport (Vetenskapsrådet, 2016) kartlagt Sveriges lärosätens 

rekryteringsmönster under perioden 1997-2014 för att se i vilken omfattning lärosäten 

rekryterar personer med doktorsexamen internt, nationellt och internationellt. Med internt 

avses rekrytering av personer från det egna lärosätet, nationellt från annat svenskt lärosäte och 

internationellt från annat land än Sverige. Hänsyn har däremot inte tagits till om personerna 

haft en anställning eller varit aktiva vid andra lärosäten under perioder efter sin 

doktorsexamen. De anställningskategorier som undersökts är professorer, lektorer, 

postdoktorer, forskare och meriteringsanställda. Professorer och lektorer har permanenta 

anställningar medan övriga har en tidsbegränsad anställningsperiod.   
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Rapporten visar att svenska lärosäten rekryterar mer internt och nationellt än internationellt, 

men att skillnader finns mellan de olika anställningskategorierna.  

Tio procent av professorerna och fem procent av lektorerna är internationellt rekryterade 

medan omkring 20 procent av meriteringsanställda och forskare är internt rekryterade. Den 

grupp som har högst andel internationellt rekryterade är postdoktorer med 30 procent. Det 

finns också skillnader mellan de olika ämnesområdena. Sett till alla anställningskategorier har 

naturvetenskap den högsta andelen där omkring 20 procent är internationellt rekryterade 

jämfört med humaniora och samhällsvetenskap där siffran är strax under sju procent.  

2.2 Ett lärosäte i Sverige 
I den här studien ingår internationella akademiker vid Uppsala universitet. Universitetet är ett 

av de större i Sverige (Vetenskapsrådet, 2016) och landets äldsta (Uppsala universitet, 2019a). 

I olika internationella rankningar håller sig universitet bland de 100 bästa. Här finns ca 5 000 

anställda forskare och lärare samt ca 40 000 studenter. Det finns tre vetenskapsområden: 

teknik- och naturvetenskap, medicin och farmaci samt humaniora och samhällsvetenskap. 

Totalt finns nio fakulteter, över femtio institutioner samt ett fåtal forskningsinstitut (Uppsala 

universitet, 2019b).  

2.2.3. Lärosätet som internationell arbetsplats 

Vid Uppsala universitet finns ett etablerat och pågående arbete kring rekrytering och 

mottagande av internationell personal. Detta sker både på central och lokal nivå, dvs. direkt på 

institutionerna, (Uppsala universitet, 2019c). I lärosätets ”Program för internationalisering”, 

står att universitet ska ”Rekrytera de mest kvalificerade forskarna och lärarna. Forskare och 

lärare ska bidra till dynamiska forskningsmiljöer som också ger aktualitet och relevans inom 

utbildningen. […] Rekrytering av lärare och forskare ska ske i internationellt öppna 

utlysningar […]” (Uppsala universitet, 2019d, s. 4). Utländsk, nyanställd personal får 

information om bland annat nyetableringsfasen och erbjuds särskilda aktiviteter som 

anordnats för målgruppen (Uppsala universitet, 2019c).   

3. Forskningsläge  
I detta kapitel går att läsa om tidigare forskning vilken anknyter till min studies syfte. De 

teman som tas upp är kunskapsdelning, internationell akademisk mobilitet och 

interkulturalitet.  
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3.1 Sökprocess 

I sökandet av relevant litteratur har jag i första hand använt mig av Uppsala universitets 

bibliotekssöksmotor, LIBRIS, databaserna ERIC och SwePub samt Scholar Google. När den 

första sökningen påbörjades ville jag fokusera på vad som tidigare undersökts gällande 

tillvaratagande av internationella akademikers kompetens inom den högre utbildningen. De 

sökord jag använde mig utav var: academic staff mobility, knowledge sharing higher 

education, utilize competence higher education, internationell personal i högre utbildning, 

akademisk mobilitet, kompetensöverföring, ta tillvara kompetens, internationalisering högre 

utbildning, kunskapsdelning högre utbildning. Jag har också använt mig av dessa artiklars 

referenslistor för fortsatt läsning av andra artiklar relaterade till denna studies syfte.  

Det har varit en utmaning att hitta studier som helt och hållet knutit an till min studies syfte 

och jag har istället kommit att identifiera tre olika teman vilka jag anser ger stöd till min 

studie. Det första temat handlar om kunskapsdelning vilken ofta behandlar frågeställningar 

utifrån ett ledningsperspektiv och begreppet knowledge management. Begreppet beskriver 

organisationers strategiska arbete för att ta tillvara individers kompetens, i syfte att kunna öka 

organisationers effektivitet (Edenius, 2003). Här har jag inte kunna hitta studier som studerat 

just internationella akademiker men dock har de undersökt samma miljö och hur 

kunskapsdelning kan upplevas. Perspektivet skiljer sig också något åt från min studie då jag 

vill undersöka medarbetares upplevelser och inte hur det styrs från ledning.  

 

Det andra temat handlar om akademisk mobilitet över nationsgränser. Forskare inom området 

konstaterar att det i större omfattning är studenter som varit föremål för dessa studier än 

personal (Byram & Dervin, 2008). Ett flertal av dessa studier undersöker individers 

erfarenheter i syfte att få bättre kunskap om mottagandet av internationell personal och för att 

underlätta deras etablering. Studierna har främst fokuserat på de möjligheter, svårigheter och 

utmaningar som kan finnas då man börjar arbeta vid ett universitet i ett främmande land. Men 

de undersöker även till viss del upplevelser i relation till tidigare kompetens. De har därmed 

en viss relevans för min studie.  

 

Det tredje temat handlar om internationalisering av den högre utbildningen mer generellt och 

här förs olika diskussioner på olika nivåer. Något som återkommit i mina sökresultat och även 

varit en del av en tidigare studie, har varit interkulturalitet. Interkulturalitet i detta avseende 
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har att göra med möten mellan människor från olika kulturella bakgrunder och att dessa blivit 

allt vanligare inom den högre utbildningen (Stier, 2016).   

3.2 Kunskapsdelning     
I studien ”Academics´ perception of knowledge sharing in higher education” som gjorts i 

Storbritannien har forskarna fokuserat på begreppet knowledge sharing (Annansingh, Howell, 

Liu & Baptista Nunes, 2018). Här har de undersökt hur akademiker inom den högre 

utbildningen upplever att dela med sig av sin kunskap och specifika kompetens till sina 

kollegor.  En utgångspunkt de har är att kunskapsdelning inom akademin är något som det 

finns bra förutsättningar för, då individer i den miljön har goda möjligheter att dela med sig av 

sin kunskap till andra. För att få reda på hur detta upplevs utfördes fokusgruppsintervjuer med 

deltagare från tre olika universitet i Storbritannien. I resultatet framgår att deltagarna ser det 

som positivt att dela med sig av kunskap i olika forum såsom seminarier, forskargrupper och 

diskussionsforum. Men här framgår också att deltagarna har tankar om till vem, när och vart 

man delar sin kunskap vidare. Ett centralt resultat i studien är att det bygger mycket på tillit 

till andra i huruvida kunskap delas med eller inte.  Här finns en problematik i att ens egna 

åsikter ska tas vidare av andra. Dessutom är man rädd för att makt- och konkurrensfördelar 

minskar för den enskilde om man delar med sig av sin kunskap. De som redan är upphovsmän 

till en särskild idé och har en tydlig ställning inom sitt område är mer benägna att dela med 

sig av sin kunskap. Samtidigt anses det som en nackdel att behöva hålla inne med kunskap då 

återkoppling från andra anses vara nödvändig för att kunna utveckla det egna tänkandet i sin 

forskning. Författarnas slutsats är att kunskapsdelning bör ses som ett naturligt sätt för att öka 

värdet av kunskap. De anser också att tydliga strategier för kunskapsdelning kan vara 

nödvändiga för att förbättra kommunikationen, öka tilliten och samarbetet mellan människor.  

 

I en studie vid ett universitet på Irland implementerades en särskild modell för 

kunskapsdelning via sociala medier, utifrån knowledge management (Corcoran & Duane, 

2018). I studien med namnet ”Using social media to enable staff knowledge sharing in higher 

education institutions” skriver forskarna att den högre utbildningen är kunskapsintensiv av 

naturen men att främjandet av kunskapsdelning mellan personal brukar vara en utmaning. 

Undersökningen utgår från ett ledningsperspektiv men är relevant för min studie då deltagarna 

inför studien intervjuades om hur de såg på kunskapsdelning. Här framgår att 

organisationskulturen, en alltför stark hierarki och för stora institutioner utgör upplevda 

hinder för kunskapsdelning. Ett annat hinder som framgår är att individen själv behöver ta sig 
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tid för aktiviteter som möjliggör för kunskapsdelning. Forskarna kom fram till att det generellt 

finns en positiv uppfattning hos deltagarna att kunskapsdelning är fördelaktig för såväl individ 

som organisation. Som exempel anser deltagarna att ett framgångsrikt delande av kunskap har 

en positiv verkan på organisationskulturen vilket kan leda till en mer öppen och kreativ 

organisation. 

3.3 Akademisk mobilitet över nationsgränser     
I en studie i Australien har internationellt rekryterade akademiker delat med sig av sina 

upplevelser av att komma som nyanställd från ett annat land (Maadad, 2014). Studien med 

namnet ”Global academics moving down under: living and learning a new academic culture”, 

genomfördes genom en kombinerad kvantitativ- och kvalitativ metod och med utgångspunkt i 

identitetsteori. Författaren hävdar att det finns för lite kunskap om hur universitet arbetar med 

att kunna känna igen och använda kompetens som finns att tillgå hos de internationellt 

rekryterade akademikerna, trots att det finns en utbredd retorik uppbyggd kring 

internationalisering. Många ansåg att det var svårare att arbeta vid den nya arbetsplatsen än 

vid de tidigare och orsaker som angavs var språket och skillnader i sätt att undervisa och 

kommunicera. Forskaren kommer i sin studie fram till att nyanställda, internationella 

akademiker förväntas anpassa sig och arbeta i en ny kulturell miljö. Detta kan leda till 

upplevda tvivel och ifrågasättande av deras tidigare arbetssätt. Ett sådant ifrågasättande och 

nya erfarenheter, menar Maadad, behöver inte ses som något negativt då nya erfarenheter 

istället skulle kunna förbättra lärarutövningen och uppmuntra reflektion av innehåll och 

processer. Men däremot skulle det kunna behövas ett lämpligt stöd i denna process.  

 

Kreber & Hounsell (2014), har i studien ”Being an international academic: a 

phenomenlogocial study of academic migrants adjusting to working and living in Scotland”, 

intervjuat internationellt rekryterade akademiker vid ett universitet i Skottland. De undersökte 

vilka erfarenheter, utmaningar och möjligheter individer haft i den omställningsprocess det 

inneburit att flytta till ett annat land och lärosäte för att arbeta. De fann liknande resultat som 

Maadad gjort där det visat sig att det som tidigare tagits för givet och av vana nu kommit att 

bli förändrat. Här identifieras påfrestande känslor av att ha kastats in i nya rutiner och 

traditioner. I områden respondenterna tidigare ansett sig ha stor kunnighet inom anser de sig 

nu inte längre ha tillräckliga kunskaper i. De beskrev känslor av frustration då tidigare 

arbetsprestationer inte längre var kända och man plötsligt blev behandlad som en nybörjare. 

En viktig positiv faktor i omställningsprocessen och nyetableringen visar sig vara känslan av 
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tillhörighet. Något som också ansetts underlätta har varit att söka förståelse hos de med 

liknande erfarenhet. För att kunna känna tillhörighet har strategier utvecklats, såsom att ta på 

sig krävande roller för att på så vis snabbare få kunskap om lokala rutiner och regler. Dock 

har det upplevts som svårt att få sådana formella uppdrag då man inte varit betrodd att vara 

kompetent nog. Att få tillgång till sådan kunskap upplevde deltagarna kunde vara utmanande 

då den inte alltid var uttalad. En av studiens slutsatser är att internationella akademiker kan 

komma att lämna sitt nya arbete om de inte känner att deras tidigare erfarenhet är av större 

värde. Att uppnå förväntade ekonomiska fördelar av internationella rekryteringar ansågs 

därför kunna bli försvårade.  

 

Saltmarsh & Wriski (2010) har på liknande vis som Maadad, i studien ” ’Pawns and prawns’: 

international academics´observations on their transition to working in an Australian 

university”, undersökt akademikers erfarenheter som nyinflyttade till Australien. Här framgår 

att individer med annat modersmål än engelska funderar på om de deltar på meningsfullt sätt i 

konversationer eller i sociala aktiviteter tillsammans med andra på grund av språket 

(Saltmarsh & Wriski, 2010). Språkets betydelse lyfts också i Kreber & Hounsells studie 

(2014). Deltagare med engelska som modersmål, men med ursprung i annat land med en 

annan kultur, upptäckte att språken ändå kunde skilja sig åt i användandet. Detta kunde de bli 

medvetna om genom att bli korrigerade av kollegor trots att de hade samma språkbakgrund 

(Kreber & Hounsell, 2014). Det går också att läsa om språkets betydelse i en större 

undersökning som gjorts inom ramen för Europeiska kommissionen där forskare verksamma 

inom den högre utbildningen i Europa fått svara på hur de ser på sin rörlighet mellan 

landsgränser. Omkring en femtedel anser att språket är ett hinder för att kunna samarbeta med 

andra forskare och lika många anser att språket utgör ett hinder för att kunna undervisa 

utanför det egna hemlandet (European Commission, 2018). 

 

Richardson & McKenna (2013) har i sin studie ”International experience and academic 

careers: What do academics have to say?”, intresserat sig för vilka uppfattningar som finns 

gällande värdet av internationell erfarenhet i relation till den akademiska karriären. Här har 

britter intervjuats utifrån deras arbetslivserfarenheter utomlands i länder såsom Nya Zeeland, 

Singapore, Turkiet och Förenade Arabemiraten. Trots vissa upplevda svårigheter i att ha 

flyttat för att arbeta i ett annat land visar det sig att en internationell erfarenhet värderas högt 

av individerna själva och anses göra dem mer konkurrenskraftiga i den alltmer 

internationaliserande högre utbildningen. Att de nu värderar sig själva som mer värdefulla än 
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innan sin internationella vistelse, anser forskarna visar på nya sätt att se på karriärer än 

tidigare traditionella sätt. De menar att chefer bör vara medvetna om att akademiker med 

internationell erfarenhet kan förvänta sig bli särskilt erkända eller belönade. En internationell 

erfarenhet ansågs av deltagarna vara gynnande för den akademiska karriären samt att de 

alltfler växande kraven på en internationell högre utbildning bildade en uppfattning om att 

internationell erfarenhet ansågs bli alltmer värdefull. Forskarna i studien menar att ledningen 

för den högre utbildningen och dess chefer måste vara medvetna om de krav och 

förväntningar som kan finnas hos de med internationell erfarenhet och att sådana 

förväntningarna kan komma att behöva tillmötesgås. Forskarna anser i sin studie att 

universitet bör ta tillvara internationell erfarenhet i sitt arbete genom att utveckla kurser, 

skapa internationella forskaraktiviteter och öka verksamhetens nätverk.   

3.4 Interkulturalitet 
Kim (2009) tar upp interkulturalitet i sin kritiska studie om internationalisering vid den högre 

utbildningen i Storbritannien, ”Transnational Academic Mobility, Internationalization and 

Interculturality in Higher Education”. Interkulturalitet definieras som existensen av en relation 

som är grundad på ömsesidig förståelse och interaktion mellan människor som kommer från 

olika kulturer. Han anser att universiteten varit alltför inriktade på att sätta mål fokuserade på 

ekonomi och att det saknats mål som har att göra med interkulturalitet. Han menar att det 

skulle vara värt att se närmare på den officiella diskursen om internationaliseringen av 

universitet. Detta då han anser att det finns ett gap mellan den officiella policyn för 

internationalisering och den erfarenhet som internationell personal besitter av akademisk 

mobilitet där nya identiteter och universitetskulturer håller på att skapas. Qiang (2003) menar 

dock i sin artikel ”Internationalization of Higher Education: towards a conceptual 

framework”, att oavsett motiv till internationalisering, vilka också kan vara interkulturella, är 

de ändå satta utifrån ekonomiska målsättningar. Han menar att det finns olika 

tillvägagångssätt ledare kan ha inom den högre utbildningen i det strategiska 

internationaliseringsarbetet. Ett sådant är att skapa en kultur och ett klimat vid arbetsplatsen 

där man kan integrera internationella eller interkulturella dimensioner av att undervisa och 

forska genom olika kombinationer av aktiviteter, policys och rutiner.  

 

Stier (2018) tar upp interkulturalitet och interkulturell kompetens i sin bok 

”Internationalisering av högre utbildning: vad, hur och varför?”. Objekten är främst 

internationella studenter men jag ser den som intressant för min studie då författaren 



14 
 

uppmärksammar utmaningar i att arbetsmarknaden blivit ständigt mer global. Han menar att 

när vi brister i vår interkulturella kompetens i mötet med människor från andra kulturer kan 

det skapas missförstånd, socialt avvikande beteenden gentemot normer, en oförståelse för hur 

andra kan tänka och stereotypa föreställningar. Och tvärtom finner vi vinster med kulturella 

möten som kan ge lärande och utveckling. För att få till ett effektivt interkulturellt samspel 

krävs en öppenhet och nyfikenhet för att kunna ta tillvara de möjligheter som kan ges.  

 

För att återgå till Kreber & Hounsell (2014) menar de att internationalisering bör innefatta 

åtminstone ett element av interkulturalitet då de anser att de lokala metoderna då kan bli 

utmanade av internationell personals närvaro. Dessa anser att det är viktigt att kunna ta del av 

internationella akademikers tidigare kulturella- och arbetsrelaterad kunskap såsom olika slags 

rutiner, praktiskt arbete och värderingar (Kreber & Hounsell, 2014). I Maadads studie (2014) 

framgår också att brist på kulturell medvetenhet och avsaknad av ett kulturellt 

utbildningsprogram vid universitet skapar en barriär för en mer hälsosam interaktion. 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningsöversikten visar med sina olika delar att kunskapsdelning och ett tillvaratagande av 

akademikers tidigare kompetens är något som betraktas vara gynnsamt för individ och 

organisation. Samtidigt framgår att den särskilda miljö som akademiker befinner sig i med 

konkurrens, kultur och hierarkiska ordning kan vara något som hindrar för 

kompetensöverföring. Internationell erfarenhet är något som det finns ett upplevt värde av hos 

individer själva och därmed bör det finnas möjligheter att kunna ta tillvara sådan tidigare 

erfarenhet och kompetens. Samtidigt visar forskningen att tidigare kompetens också kan 

upplevas minska i värde om den inte kommer till användning. Akademiker med erfarenhet av 

att ha flyttat för att arbeta i ett annat land har själva reflekterat över sin kompetens från dåtid 

till nutid. Denna forskningsgenomgång visar hur kompetensöverföring kan ske mellan 

akademiker inom den högre utbildningen. Den visar också på hur internationella akademiker 

upplevt att börja arbeta i ett annat land på ett nytt högre lärosäte än tidigare men då med fokus 

på introduktion och anpassning till den nya miljön snarare än kompetensöverföring. Jag har 

inte kunnat hitta studier som kombinerar dessa två aspekter, dvs. undersöka hur 

kompetensöverföring kan ske för internationella akademiker som väljer att flytta till ett annat 

land för att börja arbeta vid ett annat lärosäte. Denna del som inte har besvarats tidigare syftar 

jag till att undersöka och vill bidra med till forskningsfältet.  
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Frågeställningarna som jag valt att utforma för min studie har utgått från denna 

forskningsgenomgång. Då det visat sig vara meriterande med internationell erfarenhet anser 

jag det relevant att fråga om vilka förväntningar som funnits kring hur ens kompetens skulle 

komma att tas tillvara.  Genomgången visar också att det är relevant att ta tillvara 

internationella akademikers tidigare kompetens och som min andra frågeställning ämnar jag 

därför ta reda på hur kompetens tas tillvara med dess hinder och möjligheter. Interkulturell 

kompetens är något som framgår kan vara av vikt i hur möten mellan människor sker och 

detta avsnitt anser jag är av vikt att ha med då den kan komma att ha en relevans för min 

studies resultat.    

4. Teori 
Detta kapitel innehåller inledningsvis begreppsförklaringar för att tydliggöra det studien har 

till syfte att undersöka. Därefter presenteras det teoretiska perspektiv som kommer att ligga 

till grund för min analys.  

4.1 Begreppsförklaringar  
För att tydliggöra begreppen kompetens och färdigheter vilka står med i mitt syfte kommer 

här en redogörelse för hur jag väljer att se på dessa. Då min forskningsöversikt har fått mig att 

förstå att även begreppet kunskap är av relevans för min studie har jag även tittat närmare på 

detta begrepp och satt detta i relation till kompetens och färdigheter.  

4.1.1 Kompetens och kunskap  

Det finns flera definitioner av kunskap och kompetens (Ellström, 1992; Filstad 2012). Filstad 

(2012) förklarar att kunskapsbegreppet går att diskutera inom flera olika ämnesområden och 

att Filstad själv fokuserar på kunskapsbegreppet inom ramen för arbete. Kompetens menas här 

uppstå i det skede en individ använder sin kunskap i ett handlande och förmågan att 

genomföra arbetsuppgifter. Begreppet kunskap är komplext och inte ska ses som statiskt. Att 

ha kunskaper om något handlar också om att kunna hantera olika situationer, se lösningar på 

problem och vilket handlande som krävs därefter.  

Ellström (1992) som har tagit fram en egen definition av kompetens gör i likhet med Filstad 

detta utifrån förhållandet mellan arbete och individ. Hans definition av kompetens lyder:  

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström, 1992, s.21) 
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De förmågor som Ellström tar med i sin definition av kompetens nämner han också som 

färdigheter. Dessa förmågor definierar han utifrån de manuella, intellektuella, känslomässiga 

och handlingsmässiga färdigheter knutna till personlighet och självförtroende samt sociala 

färdigheter knutna till kommunikations- och samarbetsförmåga.  

 

Ellström (1992) delar in begreppet kompetens i formell och reell kompetens. Den formella 

syftar till kompetens som tillägnats genom utbildning och är dokumenterad. Den reella 

handlar istället om den faktiska kompetens en individ lärt in, dels från utbildning men även 

informellt eller genom erfarenheter utanför formell utbildning. Stein (1996) förklarar 

begreppet kompetens och kunskap som att båda får sin betydelse i samspel mellan individer. 

Om personer är kompetenta eller kunniga menar han har att göra med tilltänkta 

arbetsuppgifter men också kvalifikationer samt vilka förväntningar och värderingar som finns. 

Kunskap ses som lagrad information och att individuell kunskap består av en individs 

erfarenheter. Skillnaden däremellan har att göra med att kompetens ofta får en vidare 

betydelse än kunskap. Det går också att förstå kunskap såsom Straubhaar (2000) diskuterar 

skillnaden mellan humankapital och kunskap. Han menar att humankapital eller ”skills”, dvs. 

kompetens, förmågor och färdigheter, bör ses som investeringar som uppnåtts genom en 

persons liv. Det humana kapitalet anser han är privat gods och som vi kan vara konkurrerande 

med till skillnad från kunskap som istället anses vara åtskild från individen och på så vis icke-

konkurrerande.  

Kunskap är enligt Ellström (1992) och Nonaka (1994) implicit och explicit. Nonaka (1994) 

förklarar att den explicita kunskapen är något vi kan uttala i siffror och språk och att den 

enbart utgör ”toppen av isberget” av den kunskap vi har. Denna kunskap förklarar Ellström 

(1994) är väldigt tydlig, det kan exempelvis röra sig om kunskap kring ett rutinförfarande 

vilket enkelt kan formuleras i ord och kommuniceras vidare. Den implicita kunskapen är 

istället svår att uttala och synliggöra. Fastän den är outtalad och osynlig kan den ändå vara 

användbar för individer i deras arbeten utan att den bekräftas eller efterfrågas av andra. Den 

kunskapen kan komma individer till användning i sin styrka att kunna göra bedömningar, se 

mönster och agera igenkännande. Tyst kunskap, som den även benämns, anses komma utav 

erfarenheter vilket gör att den är svår att kommunicera till andra.  

 

Då jag avser att undersöka kompetens i en arbetsplatskontext anser jag att Ellströms definition 

av begreppet kompetens samt förklaring av förmågor passar min studie. Då kunskap inom 
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litteraturen ofta likställs med definitionen av kompetens eller befinner sig nära i sin definition 

betraktar jag i studien begreppet kunskap likvärdigt begreppet kompetens. Detta då kunskap 

kan betraktas som kompetens och kan visa sig vara kopplat till en individs handlingsförmåga 

som finns i relation till kunskapen och kunskapen inte enbart betraktas som information.  

4.1.2 Kompetensöverföring 

Det har varit svårt att hitta litteratur vilken teoretiskt talar om kompetensöverföring och det 

har istället funnits mer att läsa om begreppen kunskapsdelning och kunskapsspridning inom 

ramen för lärande inom organisationer. Den tidigare forskningen har också tagit upp dessa ord 

på engelska genom begreppen knowledge och knowledge sharing. Dessa begrepp har visat sig 

knyta an till det jag vill undersöka. För att reda ut hur jag ser på kompetensöverföring följer 

här en redogörelse för hur andra diskuterar begreppen.  

Filstads definition av kunskap och dess komplexitet har visat sig komma nära begreppet 

kompetens. Filstad (2012) diskuterar även begreppet kunskapsdelning och menar att det 

handlar om att ta tillvara kunskap som finns hos individer i verksamheten. Kunskapsdelning 

handlar om att man delar med sig men även att individer genom dessa processer själv kan 

vidareutveckla sina kunskaper. Denna process anses också skapa förutsättningar för att kunna 

ta del av tyst kunskap i de fall människor har en direkt kontakt med varandra. Sociala 

relationer anses alltså vara gynnsamma för att kunskapsdelning ska kunna uppstå. 

Kunskapsdelning sker exempelvis genom att människor ges möjlighet att iaktta andra och 

praktiskt samarbeta. I dessa processer utgör tillit stommen vilket anses vara det svåraste att få 

till. (Filstad, 2012). Stier (1996) talar istället om begreppet kunskapsspridning. Med 

kunskapsspridning menar han, liknande som Filstad, att spridning av kunskap inverkar på 

individers förmågor att kunna utveckla sina egna förmågor. I kontexter där individer har 

särskilt fördjupade kunskaper anses kunskapsspridning lättare kunna ske.  Kunskapsdelning 

och kunskapsspridning anser jag kan förklara begreppet kompetensöverföring då detta är det 

närmaste jag hittar i litteraturen som förklarar det jag vill undersöka. Att enbart hålla mig till 

begreppet kunskapsdelning anser jag dock förenklar det jag vill undersöka då jag inte enbart 

är ute efter hur information delas. Jag vill titta mer på hur kompetens, utifrån Ellströms 

definition, kan tas tillvara. Jag väljer därför att i min studie hålla mig till begreppet 

kompetensöverföring och inte kunskapsdelning eller kunskapsspridning. Detta då kompetens i 

litteraturen kan antas ta en mer komplex form än kunskap vilket går i Ellströms linje.   
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4.2 Sociokulturellt perspektiv  
I min analys kommer jag att använda mig utav det sociokulturella perspektivet såsom Säljö 

(2014) väljer att förklara det.  

Centralt för det sociokulturella perspektivet är att undersöka hur och under vilka förhållanden 

som människor lär samt utvecklar sina färdigheter och därav sin kompetens. Perspektivet 

handlar om att förstå hur vi kan ta del av kunskaper samt överföra kunskaper och färdigheter 

till varandra. Jag ser därför detta som ett passande perspektiv då jag i min studie vill se hur 

kompetenskan synliggöras, delas och överföras mellan individer för att på så vis kunna tas 

tillvara. Han förklarar också att det är viktigt att fokusera på om individer har en förmåga att 

använda tidigare kompetens i nya kontexter och att detta hänger samman med att kunna förstå 

individers utveckling och lärande.  

Inom det sociokulturella perspektivet förklaras människors lärande inte vara begränsat till vår 

biologiska uppbyggnad utan istället ska vi ses som kulturella skapelser. Vårt lärande hänger 

alltså samman med de resurser vi har omkring oss, den miljö vi är i och hur vi tänker och 

interagerar i aktiviteter tillsammans med andra. Just interaktionen mellan individ och grupp är 

av stor betydelse inom perspektivet (Säljö, 2014).  

Kommunikation och interaktion tillsammans med andra gör att vi blir delaktiga i och kan lära 

oss andras kunskaper. Det är genom resonemang och förståelse för den verklighet vi befinner 

oss i som vi lär oss resonemang. Dessa resonemang kan vi senare använda för att kunna förstå 

situationer framöver (Säljö, 2014).  

Människor befinner sig i en sociokulturell verklighet där verktyg och hjälpmedel finns 

tillgängliga för att de ska kunna uträtta saker som enbart de biologiska förutsättningarna inte 

skulle ge möjlighet till. Sådana fysiska redskap benämns inom perspektivet som artefakter 

vilka används dagligen. Artefakter kan vara maskiner eller instrument för att tillverka saker, 

kommunikations- och informationsteknologi och andra hjälpmedel vi har. Mediering är ett 

annat begrepp vilket förklarar hur vi tar till oss omvärlden genom artefakter. Mediering 

handlar om att den kultur vi är i, artefakter och andra redskap vi är omgivna av och använder, 

påverkar oss i hur vi föreställer världen (Säljö, 2014).   

Språkanvändning och kommunikation är centralt för det sociokulturella perspektivet. Språket 

ger oss förmågan att kunna dela lärdomar och byta kunskaper och färdigheter i interaktion 

med andra människor. Att lära sig ett språk är ett sätt att lära sig tänka inom en viss social 
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kontext och en kollektiv gemenskap. Det är genom språket som vi kan kommunicera 

erfarenheter vidare till andra och berättelser kan mediera hur omvärlden uppfattas och ger den 

betydelse. Genom att lyssna till andras tal kan vi också få ta del av andra individers tolkningar 

och intellektuella ansträngningar vilket kan påverka våra egna perspektiv (Säljö, 2014). 

Säljö (2014) påpekar att vardagliga aktiviteter av fysiska och kommunikativa slag som sker i 

samhället inrymmer pedagogik och att denna kan vara mer betydelsefull än det som är 

anordnat formellt för att lära. Människor lär så att säga i många olika sociala miljöer och tar 

med sig dessa varierande kunskaper och använder dessa vidare. Att appropriera, är ett begrepp 

vilket förklarar att vi har förmågan att ta till oss kunskaper i samspel med andra individer. 

Kunskap är inget som enkelt kan föras över från den ena kontexten till den andra utan detta 

görs i aktiv förhandling med tanke på att kunskap är förknippad med särskilt handlande och 

resonemang till olika sociala kontexter. Tidigare erfarenheter och kunskaper är något som 

bärs med och används som tillgångar för att kunna hantera nya men liknande situationer. 

Säljö (2014) menar att kunskapsreproduktion handlar om att kunna veta kunskapers relevans 

och hur de kan fungera i olika miljöer. Kunskaper är enligt honom inte enbart information 

som är överförbara utan ’kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och en 

resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer 

på ändamålsenligt sätt’ (Säljö, 2014, s 125). Denna definition påminner om Ellströms 

definition av kompetens vilken tidigare tagits upp i denna uppsats och jag anser därmed att 

när Säljö talar om kunskap skulle detta likväl kunna handla om det som Ellström definieras 

som kompetens.  

Genom perspektivet är det viktigt att få förståelse för samspelet som förs inom institutioner 

mellan makro- och mikronivå. Genom att studera det som finns institutionellt skapat och det 

som sker på individnivå menar Säljö (2014) att en förståelse kan fås av vilka förutsättningar 

som ges där sinsemellan.  

Sammantaget menar Säljö (2014) att det är viktigt att undersöka tre olika samverkande 

företeelser för att studera lärande: användande och utvecklandet av intellektuella resurser och 

fysiska verktyg, kommunikation och hur samarbete uppkommer mellan människor. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet förstår jag det som att det är naturligt för människor 

att använda sig av tidigare kunskaper vid inträdet till en ny arbetsplats. Jag förstår det också 

som att individer föredrar att ta med sig lärdomar och resonemang vilka de är nöjda med 
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vidare till en ny arbetsplats. Huruvida internationella akademikers kompetens kan synliggöras 

och tas tillvara av andra är således utifrån perspektivet beroende av kommunikation och 

interaktion tillsammans med andra människor. Däremot tolkar jag detta som att det kan uppstå 

en kamp där resonemang kan behöva testas i relation till redan rådande resonemang som kan 

finnas vid den nya arbetsplatsen. Att appropriera nya kunskaper tillsammans med andra i 

relation till tidigare arbetsplatserfarenhet kan enligt perspektivet ses som en nödvändighet för 

att kunna fungera i ny miljö. Samtidigt utgår perspektivet från att vi individer lär oss av 

varandra vilket visar på möjligheter att kunna ta del av andras kompetens.  

Jag ser det sociokulturella perspektivet som användbart för mitt syfte vilket är att ta reda på 

hur internationella akademiker upplever kompetensöverföring. En sociokulturell verklighet 

och människors interaktion är enligt perspektivet förutsättningar för att ett lärande ska kunna 

ske. Jag ser det därför som relevant att utifrån detta perspektiv ställa frågor om hur kompetens 

förväntats tas tillvara samt hur den sedan har kunnat tas tillvara och efterfråga upplevelser i 

relation till deras sociokulturella verklighet.  

5. Metod 
I följande kapitel presenteras det val av metod som gjorts, med tillhörande motiveringar. Här 

berättar jag om mitt tillvägagångsätt i arbetet med urval, val av analysmetod, de etiska 

principer jag förhållit mig till samt resonemang kring studiens reliabilitet och validitet. Jag tar 

också upp min förförståelse och avslutar kapitlet med en metoddiskussion.   

5.1 Metodval 
Som metod har jag valt den kvalitativa forskningsstrategin. Denna strategi kännetecknas av 

strävan att undersöka världen såsom andra upplever den samt att förstå den sociala 

verkligheten utifrån hur deltagare i en viss kontext tolkar den (Bryman, 2018). Strategin 

passar min studie då jag vill ta reda på enskilda individers upplevelser i en specifik kontext. 

Hade jag istället varit ute efter att kunna generalisera data och säga hur många eller hur få 

personer som upplevt något särskilt och hitta orsakssamband, hade den kvantitativa 

forskningsstrategin varit mer passande (Bryman, 2018). För att kunna studera människor i 

samhällen och ta reda på hur människor ges möjligheter att göra saker i samspel med andra 

och hur dessa förändras eller påverkas behöver vi göra det genom att fråga individer, vara 

med och observera eller genom att läsa skrifter och se på foton som individer skapat, vilket 

representerar den kvalitativa forskningsstrategin (Ahrne & Svensson, 2015). Den kvalitativa 

metoden anser jag passar det valda teoretiska perspektivet för min studie vilket också 
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intresserar sig för samspelet mellan individer. Att ställa frågor kring hur internationella 

akademiker upplever kompetensöverföring i den miljö de befinner sig i och i samspel med 

andra människor går att sätta i relation till det sociokulturella perspektivet vilket lyfter 

människors sociokulturella verklighet som central för människors lärande.  

5.2 Metodansats 
Inom denna forskningsstrategi har jag valt metodansatsen att fråga människor om deras 

upplevelser, dvs. genomföra kvalitativa intervjuer. Genom att fråga individer om hur de 

upplever något särskilt och sin delaktighet i en viss social miljö kan man få kunskaper om 

rådande förhållanden och enskilda individers upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). På samma vis vill jag ta reda på internationella akademikers upplevelser av hur deras 

kompetens har upplevts tagits tillvara. Tidigare studier har använt sig av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Det är dock i de studier där den kvalitativa metoden använts med 

intervjuer som den mest relevanta informationen för min studie har gått att utläsa, därav ser 

jag också en relevans i att använda denna metod för det jag vill undersöka. Intervjuer kan 

hållas mer eller mindre lösa eller strukturerade och innehålla olika typer av frågor som kan 

generera öppna eller slutna svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Jag har valt att hålla 

mig till mindre strukturerade intervjuer vilket är vanligt inom ansatsen (Bryman, 2018). I mitt 

fall vill jag på så vis att intervjun ska tillåtas att ta olika vägar beroende av vad informanterna 

berättar om. Men för att inte komma bort från mitt syfte med studien har jag skapat en 

intervjuguide som ett verktyg för att vägleda och påminna om detta. Bryman (2018) förklarar 

att trots intervjuguide, har informanterna en möjlighet att själva kunna utforma sina svar. 

Detta anser jag är viktigt då det inte är ja- och nej svar jag söker utan upplevelser. 

Frågeguidens frågor utgår från studiens två frågeställningar och är utformade utifrån att 

informanterna befinner sig i en miljö tillsammans med andra människor såsom det 

sociokulturella perspektivet menar att vi människor är beroende av andra människor i vårt 

lärande.     

5.3 Urval 
Jag har gjort ett målstyrt urval i mitt val av informanter. Ett målstyrt urval innebär att en viss 

typ av verksamhet och en särskild målgrupp är tänkt att ingå i en studie (Bryman, 2018). I 

mitt syfte framgår att det är en viss typ av verksamhet och en särskild målgrupp som ska ingå. 

Uppsala universitet valdes av den anledningen att det är en arbetsplats inom akademien, ett 

högre lärosäte, vilken är miljön jag avser att undersöka internationella akademikers 

upplevelser vid. För att definiera min målgrupp ytterligare har jag utgått från de kriterier 
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Vetenskapsrådet (2016) haft i deras studie om internationella akademiker. De som ingår i 

målgruppen är således professorer, lektorer, meriteringsanställda, postdoktorer och forskare 

med doktorsexamen utfärdad utanför Sverige. Det jag också haft som kriterium för mitt urval 

är att de inte tidigare bör haft en anställning i Sverige. För att få personer att delta har en 

första kontakt tagits med anställda inom den administrativa befattningen vid olika institutioner 

och ämnesområden för att få hjälp att sprida vidare ett informationsbrev med förfrågan att 

delta. En sådan kontakt med flera olika arbetsplatser gjordes då jag ville öppna upp 

möjligheten att få in fler varierande berättelser och inte riskera att få alltför liknande 

upplevelser.  

De informanter som slutligen kommit att delta i min studie är verksamma inom de olika 

vetenskapsområdena vid universitet och befinner sig alla vid olika institutioner. Totalt 

genomfördes sju individuella intervjuer. De som ingår i studien har en anställning eller är 

verksam som professor, lektor, meriteringsanställd, forskare eller postdoktor. Det har sett 

olika ut i hur många internationella akademiker som finns vid deras respektive institution. De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna som personerna har är undervisning och forskning men med 

olika omfattning i hur mycket undervisning eller forskning som ingår i tjänsten. Det har sett 

olika ut för informanterna om de ingår i forskningsprojekt tillsammans med andra eller om de 

arbetar enskilt i sin forskning. Alla har sin doktorsexamen tagen utanför Sverige, både utanför 

och inom Europa. Ingen har tidigare haft en anställning i Sverige. De har olika kön och det 

finns en spridning i personernas ålder. Vistelseperioden i Sverige har som lägst varit 8 

månader och som längst 6 år. För att säkra informanternas konfidentialitet görs ingen 

ytterligare presentation knuten till viss person. I resultatet kommer deltagarna att presenteras 

som IF1, IF2 osv.  

5.4 Datainsamling 
Efter att ha fått kontakt med tilltänkta deltagare för intervju har mailkorrespondens ägt rum 

om tid för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes vid deltagarnas arbetsplats i ett 

mötesrum eller på deras arbetskontor. Inledningsvis har deltagarna fått information om 

studiens syfte och blivit ombedda att signera ett samtycke för intervjun. Det har också 

uppskattats en tid för hur lång intervjun kommer att bli och klargjorts om den behövts avslutas 

en viss bestämd tid. Alla intervjuer godkändes av deltagarna att spelas in på ljudfil. Dessa 

spelades in via mobiltelefon med överenskommelsen att de ska tas bort så snart studien 

slutförts. Det hjälpte mig att under samtalets gång kunna fokusera på det som sades istället för 

att sitta och föra anteckningar vilket Bryman (2018) påpekar kan utgöra en distraktion. 
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Informanterna fick själva välja om intervjuerna skulle hållas på engelska eller svenska vilket 

resulterade i att fem intervjuer hölls på engelska och en på svenska.  

Ett intervjutillfälle var från början planerat att pågå mellan 45-60 minuter. Med fyra av 

informanterna kunde den planerade tidsramen hållas men i övriga tre intervjuer överskreds 

den uppskattade tiden. Vid samtliga tillfällen när tiden överskreds gjordes en avstämning 

under intervjun om detta. Med tanke på att både Bryman (2018) och Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2015) påminner om att det tar lång tid att transkribera en intervju har jag haft som mål 

att transkribera intervjuerna vartefter de genomförts. De sista tre intervjuerna hölls däremot 

väldigt tätt inpå varandra vilket gjorde att dessa blev transkriberade något mer i efterhand. 

Intervjuerna har skrivits ut i dess helhet såsom Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) bedömer 

är viktigt i transkriberingsarbetet men med undantag från vissa ljud. Totalt fick jag ett 

material bestående av 6,5 tim och transkriberingen tog 26 timmar att genomföra.  

5.5 Analysmetod 
När alla intervjuer transkriberats färdigt har jag först strävat efter att få en bättre överblick och 

komma över det inledande stadiet vilket Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver kan 

upplevas som ett kaos. Till en början hjälpte det att läsa igenom materialet för att lära känna 

det ytterligare. Analysarbetet har jag sedan följt enligt de steg som rekommenderas av 

Rennstam & Wästerfors (2015). Det första, vilket innebär att sortera materialet, påbörjades 

efter att jag läst intervjuerna och kodat materialet textnära. Därefter klipptes citat ut i relation 

till studiens uppställda frågeställningar. För att inte låsas fast i frågeställningarna och tappa 

andra mönster som jag kunde se i min kodning gjorde jag också en parallell sortering med 

olika temarubriker. Dessa skapade jag då jag ansåg att de utgjorde en betydelse i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. De två parallella sorteringarna såg jag också som 

sammanlänkande med varandra. Efter att ha gått igenom det första steget ansåg jag mig nu ha 

ett mer överblickbart material som jag kunde ta vidare till det andra steget vilket handlar om 

att reducera materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det steget handlar enligt Rennstam 

& Wästerfors (2015) om att kunna ta med de nyanseringar som finns i materialet samtidigt 

som en reducering måste ske då allt material är omöjligt att ha med. Denna reducering ansåg 

jag också var nödvändig för att minska och anpassa materialet. Eftersom jag arbetade fram ett 

kapitel bestående av en resultat- och analystext som skulle stå skriven i gemensam text förhöll 

jag mig till mitt valda teoretiska perspektiv såsom Rennstam & Wästerfors (2015) förklarar är 

nödvändigt i en analys. För att tydliggöra att det är studiens frågeställningar som resultat- och 

analyskapitlet ska svara på har rubrikerna skapats utifrån dessa frågeställningar. Utifrån dessa 
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kunde jag därefter sätta in text och citat under relevanta passande underrubriker med namn på 

olika teman som gått att få fram med hjälp av kodning av det empiriska materialet. De teman 

jag kom fram till är synliggöra och kommunicera relevans, delta i möten och diskussioner, 

samarbete, språkets betydelse, nätverk och informella relationer samt det fysiska rummet. Jag 

har i min analys slutligen utgått från mitt valda teoretiska perspektiv och valt att befinna mig 

så nära materialet som möjligt. I min genomgång har jag också haft med mig vad som kommit 

av tidigare forskning och försökt se likheter och olikheter men även se efter om mitt material 

haft något nytt att tillföra.        

5.6 Forskningsetiska överväganden 
I den här studien har jag förhållit mig de fyra huvudkraven vilka tas upp av vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De fyra 

kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med hänsyn till informationskravet har jag hänvisat till mitt informationsbrev i den första 

kontakten med tilltänkta intervjudeltagare. Här har gått att läsa en kort beskrivning av 

studiens syfte, inom vilket ämne den görs, att materialet enbart är till för studien och att 

materialet behandlas konfidentiellt. Det har också tydliggjorts att personer och deras 

anknytning till särskild institution kommer att avidentifieras. Innan påbörjad intervju har jag 

muntligen berättat att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att lämna sitt deltagande. 

Information har även lämnats om att uppsatsen kommer att publiceras i DIVA. Ett skriftligt 

samtycke för underskrift har signerats av deltagarna innan intervjun påbörjats. Det har också 

erbjudits att uppsatsen kan skickas över vilket de allra flesta visat intresse för. 

Konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga inte ska ha möjlighet att komma åt deras 

personuppgifter (VR, 2002), vilket betyder att jag i min studie avidentifierar namn på 

personer och institutioner. Allt material som jag samlat in är enbart för denna studie vilket är i 

enlighet med nyttjandekravet. De ljudfiler som finns sparade kommer därför att raderas efter 

avslutat arbete.    

5.7 Validitet och tillförlitlighet  
Att uppnå validitet i en undersökning handlar om att mäta det som är relevant för studien 

(Bryman, 2018). Eftersom mitt syfte har varit att ta reda på internationella akademikers 

upplevelser av kompetensöverföring anser jag att intervjuer med deltagare i denna målgrupp 

har varit en metod som fungerat väl för att uppnå detta. Valda kriterier för min målgrupp 

anser jag har varit passande för undersökningen då urvalet också är baserat i kriterier som 

tidigare forskning har ställt upp. Extern validitet avser om en studies resultat kan generaliseras 
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(Bryman, 2018). Då studien görs på grundnivå och med få deltagare är det tvivelaktigt att 

säga att resultaten är representativa för andra liknande miljöer. Representativa resultat kan 

också vara mer eftersträvansvärt inom den kvantitativa forskningen (Bryman, 2018).  Jag 

förhåller mig till mitt material såsom Bryman (2018) förklarar kvalitativa undersökningar, att 

denna studie är en av flera möjliga representationer och inte något som är tänkt att vara något 

som representerar allas verklighet av samma fenomen.   

Reliabilitet eller med andra ord tillförlitlighet, står för om en undersökningens metod kan 

anses vara pålitlig (Bryman, 2018). Genom att ställa frågor om individers upplevelser har jag 

kunnat skapa en tillförlitlighet till att det är upplevelser jag kommer att få ta del utav. Jag 

anser mig också ha kunnat skapa tillförlitlighet i mitt material i hur jag förhållit mig till detta 

under arbetets gång. Under intervjuerna har jag vid vissa tillfällen frågat om jag förstått 

svaren eller olika metaforer som uppkommit rätt. På det viset har jag kunnat få en omedelbar 

återkoppling och förtydligande jag annars kunnat ha fått sitta och fundera över senare. I mitt 

fall där kvalitativ metod använts och där intervjuer utförts ligger det ett stort ansvar att på mig 

som undersökare att vara medveten om att det inte går att vara fullständigt objektiv (Bryman, 

2018). Både under intervjuer och vid upprepade läsningar av transkriberat material har jag 

därför reflekterat över min subjektivitet. En granskares uppgift menar Bryman (2018), med 

hänvisning till Guba och Lincoln, är att kunna bestämma huruvida det går att styrka resultat 

som uppkommit. Jag har därför föredragit att göra en textnära analys för att hålla mig nära det 

som sagts och därmed öka min sannolikhet att vara mer objektiv än subjektiv.  

5.8 Metoddiskussion 
Jag har i mitt arbete haft med mig en förförståelse för den övergripande miljö som undersökts 

då jag själv har min arbetsplats i samma organisation. I den roll jag har i mitt arbete är jag 

insatt i vilka slags anställningskategorier som finns och vilka arbetsuppgifter som kan ingå 

generellt inom dessa kategorier. Jag anser att det har sparat mig en del frågetecken under mina 

intervjuer och jag har istället kunnat fördjupa mig mer i mina frågor och samtalet. Samtidigt 

har jag reflekterat över att jag inte ska ta tro mig veta allt då verksamheten består av en mängd 

olika miljöer med olika sätt att fungera. Även om jag i min egen arbetsmiljö befinner mig med 

personal från olika delar av världen anser jag mig inte ha en djupare kännedom om 

människors upplevelser kring det jag vill undersöka. Jag har dock under processens gång fått 

arbeta med min subjektivitet och tänkt över hur min förförståelse kan komma att ha en 

påverkan på studien. Detta utifrån Bryman (2018) som menar att kvalitativa forskare ofta blir 
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kritiserade för att subjektivt bedöma vad som är viktigt att belysa och att resultaten kan 

komma utav en personlig påverkan.  

Att få deltagare till intervjuerna var mer utmanande än vad jag trodde att det skulle vara. Min 

ambition att få deltagare från de olika vetenskapsområdena gick slutligen att få men tog också 

längre tid än jag från början beräknat. Något som uppgetts som anledning till att inte kunna 

delta har varit brist på tid.  

En viss utmaning har varit att ha intervjuer på engelska. När intervjuguiden förbereddes på 

både svenska och engelska upptäckte jag att vissa översättningar var svåra att göra. Efter att 

ha kunnat prova vissa frågeställningar hos människor i min omgivning med god engelsk 

språkkunnighet har det visat sig att vissa begrepp på svenska förstods annorlunda på engelska 

och en eftertanke har behövts kring ordval. Vid transkriberingen var det vid ett par tillfällen 

svårt att höra och känna igen vissa ord men inget jag anser haft betydelse för materialet.    

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat tillsammans med en analys gjord utifrån 

mitt valda teoretiska perspektiv. Resultatet presenteras och behandlas utifrån studiens två 

frågeställningar.   

6.1 Hur förväntade sig de internationella akademikerna att deras 

kompetens skulle komma att tas tillvara på deras nya arbetsplats?   
Det här avsnittet behandlar studiens första frågeställning. Resultatet är tänkt att visa vilka 

särskilda förväntningar de internationella akademikerna bar på innan de kom till Sverige.   

För vissa av informanterna kunde det vara svårt att minnas och svara på denna fråga. De svar 

som gavs kretsade kring att deras kompetens sattes i relation till att arbetet kommer fungera 

liknande som tidigare arbete eller till kommande arbetsuppgifter vilka därför kommit att bli 

denna frågeställnings teman.   

6.1.1 Arbetet kommer fungera liknande som tidigare arbete  

Det var flera som relaterade till vad de gjorde i sitt tidigare arbete och tänkte att deras 

kompetens skulle komma till användning på liknande vis. Denna förväntan uttrycker IF6: 

Jag förväntade mig egentligen att det skulle vara ganska mycket detsamma som jag gjort förut […] det 

går ut på att å ena sidan forskning och det är detsamma oberoende av vart det är, det är forskning och 

det är på mitt sätt så det är det... det är nästan ingen ändring där... när det gäller undervisning så är det 

ok ibland har du olika system […] det är ju bara att sätta sig in i […] men annars liksom kärnkompetens 

att kunna undervisa och kunna förbereda undervisning så det är ju ganska detsamma så jag utgick ifrån 

att det skulle vara ganska likt det som jag hade upplevt. 
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Sett utifrån Säljö (2014), är det naturligt att vi använder oss av tidigare lärdomar och 

erfarenheter när vi kommer till en ny social kontext.  Denna förväntning kan därmed tolkas 

som att människor gärna relaterar till tidigare erfarenheter för att kunna planera för och 

fungera i en ny social kontext. Centralt för det sociokulturella perspektivet är att människor 

lär varandra (Säljö, 2014). Vi människor kan därmed tolkas ha lärt oss hur särskilda 

arbetsuppgifter ska utföras inom en särskild kontext, dvs. på en viss arbetsplats. Detta skulle 

kunna förklara förväntningarna på att tidigare kompetens kan komma att antas fungera som 

tidigare, då den nya arbetsplatsen förväntas vara liknande den tidigare. En förväntan om att 

kunna använda tidigare kompetens kan också relateras till att det är en kunskapsreproduktion 

som sker, såsom Säljö (2014) förklarar detta handla om att individer känner igen sina 

kunskapers relevans och hur dessa nu kan användas i en ny kontext.   

I ovan citat av IF6 går det också att utläsa en reflektion över en förståelse att systemen inte 

kommer att se likadana ut. Det finns därmed en förståelse över att de fysiska redskapen inte 

kommer att fungera likadant och att nya kunskaper därför behövs. Det här överensstämmer 

med det Säljö förklarar (2014), att människor är tvungna att appropriera, dvs. ta till sig nya 

kunskaper, för att anpassa tidigare förmågor i en ny kontext och en förväntan om att behöva 

lära sig något nytt för att fungera i den nya miljön. 

En upplevelse som inte uttrycktes som en förväntan i början men som skulle kunna kopplas 

till detta är hur IF5 väl på plats kom till insikt om hur något var väldigt olikt från tidigare 

arbetsplats. En slags omedveten förväntan som blev tydlig efter att ha börjat det nya arbetet. 

Här kom personen i fråga att sakna en tillgång till intellektuella resurser vilket denne var van 

att interagera med i relation till sina egna kunskaper:    

So it was very important that I could ask people for things there so when I got here I was really shocked 

that I couldn´t. […] but initially it was sort of an emerging shock cause I only figured it out when I 

started. And I also started to find out that no one did anything at the […] except on xxx so it was an 

emerging shock an slowly emerging shock […] so my immediate thought was ‘well let´s hire some 

people who do these things’… how wrong I was… 

 

Det här visar ytterligare betydelsen av hur tidigare erfarenheter spelar en roll i hur en specifik 

miljö förväntas se ut och fungera. I det här fallet beskriver personen sig sakna tillgång till 

andras kompetens och det går också att tolka som att denna person också varit en tillgång 

kompetensmässigt för andra. När det nu visar sig att personen befinner sig i en miljö där i 

princip alla arbetar inom ett särskilt område uttrycker personen detta med en stark känsla med 

ordet chock. En känsla av chock kan, utifrån det sociokulturella perspektivet, förklaras av ett 

tidigare invant socialt mönster tillsammans med andra individer vilket personen nu utgått 
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ifrån och förväntat sig skulle fungera likadant i nästa miljö, men det blir chockartat när det 

inte gör det.   

6.1.2. Förväntningar utifrån kommande arbetsuppgifter  

Förväntningar har också visat sig formats av beskrivningen av det kommande arbetet och dess 

arbetsuppgifter. I princip alla hade en tydlig bild av vilka arbetsuppgifter som väntade. Det 

var tydligt för dem om för vilken kompetens de rekryterats för. IF1 påpekar att hen är tilltänkt 

att bidra med specifik och unik kompetens 

Because I was hired for a particular position I think it was relatively clear what my contribution would 

be […] So I think that was my special expertise, use of xx methods which is underrepresented at my 

program […] and that´s unique and I think that´s why I got the position. 

 

IF2 förklarar sina förväntningar som tydliga. Här görs även en reflektion om hur dessa 

överensstämt med senare upplevelse: 

My expectations were quite clear because it was running around my trials […] since I arrived I can 

bring my knowledge from my xx and run through it and it´s all gone very well so far so there is a lot of 

kind of shared knowledge even though the actual interventions is a little bit different the research 

process is similar enough so then I feel quite comfortable in what I´m expected to do in this role. 

 

Båda dessa informanter visar inga upplevda tvivel om att deras tidigare kompetens skulle 

komma att tas tillvara med tanke på att det upplevs en tydlighet i kommande arbetsuppgifter i 

relation till tidigare förmågor. Personernas förväntningar bygger på det de är tilltänkta att 

utföra i kommande arbete. Inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) är 

kommunikation centralt. Här skulle förväntningarna kunna förklaras ha formats av den 

kommunikation som förts inför kommande arbete och det som uttalats från verksamheten till 

personen som ska komma och börja arbeta. Låt säga att kommunikationen sett ut på ett annat 

vis och mer öppnat upp för individen att utöver själva arbetsuppgifterna, fått reflektera själv 

vad denne skulle kunna bidra med vad gäller sin kompetens.  Då hade förväntningarna kunnat 

tänkas se annorlunda ut och eventuellt öppnat upp för mer möjligheter att ta tillvara 

kunskaper.         

6.2 Hur anser de internationella akademikerna att deras kompetens tagits 

tillvara på deras nya arbetsplats? Vilka hinder och möjligheter har de 

upplevt för detta?   
Det här avsnittet behandlar studiens andra frågeställning. Här kartläggs de upplevelser som 

uttalats gällande hur kompetens tas tillvara och därefter belyses upplevda hinder och 

möjligheter för tillvaratagandet. Eftersom den senare delen av frågeställningen är en bifråga 

sammanställs denna bifråga sist i detta avsnitt.   
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6.2.1 Hur kompetens tagits tillvara  

I det empiriska materialet går att se att samtliga informanter har användning av tidigare 

kompetens för att kunna utföra sitt huvudsakliga arbete. Den tidigare forskning som tidigare 

redogjorts för anser dock att ett delande av kunskap leder till en persons egen utveckling i 

arbete och kreativitet i organisationen. För att påminna om Filstad (2012) handlar 

kunskapsdelning, som istället benämns som kompetensöverföring i denna studie, om att 

tillvarata kunskap. Utifrån det empiriska materialet har följande förutsättningar poängterats 

och teman gå att urskilja i hur kunskapsdelning likväl som kompetensöverföring kan ske.   

6.2.1.1 Synliggöra och kommunicera relevans   

En förutsättning för hur kompetens ska kunna tas tillvara har visat sig handla om att man har 

kännedom om vad andra kan. Att enbart synliggöra sin kompetens har inte visat sig vara 

tillräckligt utan dess relevans har behövt kommuniceras för att kunna tas tillvara.  

Det ser olika ut för personerna i studien hur mycket de interagerar tillsammans med andra i 

sin forskning och arbetar enskilt eller i projekt. De som arbetar i projekt har visat sig ha 

regelbundna möten och avstämningar i sin forskningsgrupp. De som arbetar enskilt har istället 

möjlighet att träffa andra i sammanhang såsom möten, seminarier samt fika- och lunchraster. 

Fika- och lunchraster tillsammans med andra är något som av många upplevs som en ny 

positiv erfarenhet då tidigare vana av dessa slags gemensamma raster inte erfarits. Vid sådana 

tillfällen berättas att många olika samtalsämnen kommer upp kring arbets- och privatliv.   

Gällande formella möten och ett särskilt sådant vanligt påtalat för kompetensöverföring är 

seminarier. Dessa har berättats fungera olika. Vissa berättar att de själva använder dem för att 

presentera den forskning som bedrivs i verksamheten och där personalen då själva kan 

presentera sin forskning. Men av andra har det berättats att det enbart bjuds in externa gäster 

för att föreläsa. IF1 berättar att de vid sin verksamhet bjuder in utomstående gäster och 

upplever att de vid deras institution redan har kännedom om vad andra forskar om: 

Because usually when we have seminars we have external speakers […] no one wants to listen 

to what people inside the institution are doing because it feels that everybody knows that 

anyway so we usually get external speakers.  

 

Även om IF1 upplever att alla vet vad andra gör i sitt arbete, kan detta tolkas vara en känsla 

som uttrycks. Att få reda på vad någon forskar om behöver inte vara tillräckligt för att få 

kännedom om en persons faktiska kompetens menar IF3: “For what we present I don´t know 

what they know of my skills it´s more what they see is what they get and gets”.  

Just denna balansgång om att säkert veta eller inte veta vad andra gör tas upp av IF6:  
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Man vet nästan aldrig vad andra forskar om […] man vet ok ’han ungefär, han gör xxx så han forskar 

säkert om xxx men vad det är precis vilken fråga han håller på med och sånt det vet man egentligen inte 

så det presenterar man alltid på konferenser men aldrig där hemma […] först måste man känna till vad 

den andra håller på med men så måste man också utveckla ett gemensamt språk plus gemensamma 

intressen man kan inte bara hitta på en forskningsfråga out of the blue men det kommer fram från 

samtalet över längre tid och då kan det vara seminarier som gör .. som kan vara en sak som leder fram 

till… 

 

IF4 belyser vikten av det personliga mötet och att en interaktion i form av kommunikation 

är nödvändig för att få reda på hur någon annans kompetens kan ha betydelse för ens eget 

område:  

People become interested in something because they want something from it I guess so reading a paper 

might not necessarily tell them that ok this is going to be good for your own research whereas if you 

actually speak to someone in person or they come up to your poster and they talk to you then there´s 

much more interest. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är betydelsen av interaktion viktig för att kunna dela 

med sig av sin kompetens då individer anses lära av varandra. Vi lär oss i olika slags sociala 

miljöer och kommunikation är en central utgångspunkt för perspektivet (Säljö, 2014).  Att få 

sin forskning synliggjord är något som kan ske i en social miljö såsom fika- och lunchraster 

eller andra formella möten såsom seminarier.  Upplevelserna visar att kommunikationen är en 

viktig aktivitet som tar synligheten vidare till ett annat skede och där människorna i 

kommunikation kan klargöra huruvida deras kompetens har betydelse för andra och på så vis 

kan tas tillvara. En kompetensöverföring kan tolkas ske i det fall den börjar kommuniceras 

vidare till relevansen för någon annan. Det går därmed att förstå att det finns olika slags 

sociala miljöer där människor informellt- och formellt kan synliggöra sina kunskaper och att 

en kommunikation sinsemellan om vad deras kompetens utgör för betydelse i vidare 

sammanhang är centralt för att kompetens ska kunna tas tillvara.   

6.2.1.2 Delta i möten och diskussioner   

Att kompetens tas tillvara på det vis att arbetsuppgifter utförs handlar inte enbart om att 

överföra kunskaper. Ett utbyte av kunskaper sinsemellan kan också leda till något mer 

utvecklande (Filstad, 2012). Ett sådant utbyte som lett till utveckling har i det empiriska 

materialet gå att utläsa. Här tas upp hur tidigare förmågor att kunna utföra något, vilket utifrån 

Ellström (2012) skulle kunna uppfattas som reell kompetens, dvs. en kunskap som inte enbart 

lärts in formellt utan också praktiserats genom erfarenhet, har kunnat komma till användning 

för att bidra till nya arbetssätt och rutiner i verksamheten.  

Här ges exempel på hur två av informanterna rent praktiskt kunnat påverka i utbildningen 

genom sina tidigare förmågor. IF5 förklarar att påverkan till förändring kommit utav 

diskussioner: 
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I´ve had a fairly significant impact I would say on the xx master program where I often teach and I´ve 

been pretty involved in discussions about how to internationalize that so that´s actually more 

international than it was.  

 

IF5 berättar att sina idéer till förändring bygger på tidigare erfarenheter, dvs. på tidigare 

förmågor att kunna utföra något men att det inte är helt enkelt att bidra till förändring:  

I have been quite involved in the PhD recruitment issue. I mean it´s a little hard to change things here I 

would say I mean we have changed aspects of the PhD recruitment. 

 

I have ideas about things you know I´ve runned a lot of organizations I do have an enormous amount of 

administrative experiences and teaching experience so you know I´ve got ideas and suggestions for 

things I mean that´s all you can do it.  

 

Genom att göra sig hörd förklarar IF6 har lett till att kunna bidra till förändring:  

Jo, alltså, jag kommer inte ihåg hur jag exakt hur jag sa det men jag tror nog att jag har sagt så hur vi 

gjorde i Xx att det var tydligt att jag hade det därifrån. […] det jag kommer ihåg var ’åh, det var 

intressant, det borde vi också göra’ och så blev jag med i xx kursen. 

 

Ingen av de intervjuade säger sig ha erfarenhet av att bli tillfrågad om sin tidigare erfarenhet 

eller kompetens om särskilda rutiner eller arbetssätt kopplat till att ha arbetat i ett annat land. 

De känner inte heller till om det finns något sådant strategiskt arbete vid institutionerna. IF4 

berättar att: 

 
You maybe bring up something in conversation about how things differ from Sweden and the Xx 

(hemlandet) but I don´t think people tend to actively go and ask how things are in the Xx (hemlandet) 

unless they´re actually thinking of looking at a job there I guess. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan detta förklaras ha att göra med hur resonemang 

ställs upp utifrån tidigare erfarenheter till att nu kunna fungera i en ny kontext där redan 

etablerade resonemang finns om hur något fungerar. Det empiriska materialet visar att det är 

genom diskussion som något kan leda till en förändring och det är genom någon tidigares 

förmåga om något som detta har kunnat resoneras fram. På det här viset har således tidigare 

kompetens kunnat tas tillvara.  

Möjligheten till att vara delaktig och få kommunicera, kan ses som en nödvändighet utifrån 

det sociokulturella perspektivet, för att kunna bidra till och påverka utifrån tidigare 

kompetens. Utifrån perspektivet bör det förstås att individer förflyttar sig från en verklighet 

till en annan med olika uppbyggda resonemang. Att människor kommer till tals om tidigare 

erfarenheter och rutiner kring något specifikt har visat sig vara ett sätt i hur tidigare 

kompetens tas tillvara. Däremot visar det empiriska materialet att det varit upp till individen 

själv att ta sådana initiativ och att en efterfrågan inte funnits. Denna möjlighet att vara 

delaktig visar på hur kompetensöverföring ändå leder till utveckling trots att redan uppbyggda 
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resonemang anses finnas och hur dessa resonemang ändå kan fortgå och utveckla 

verksamheten trots att det strategiskt inte kan anses vara något planerat.  

6.2.1.3 Samarbete 

Kompetensöverföring visar sig kunna ske genom att samarbeta tillsammans med andra. Även 

om kompetens tas tillvara och kan gagna verksamheten på det vis att utveckling sker för 

verksamheten kan det se olika i ut i huruvida kompetens rent praktiskt går att lära vidare till 

annan personal.   

Det har visat sig finnas en utmaning i tillvaratagandet av en persons särskilda expertis. Det 

som visat sig vara svårt är att ta tillvara den på ett sådant sätt att den kan stanna kvar i 

organisationen om personen med expertisen lämnar den. Som tidigare skrivits har IF1 

rekryterats för sin särskilda expertis och denna kompetens i relation till organisationen 

förklarar personen med ”I think I´m rather the singular. Of course, you are never alone but I 

have a special focus on xx I work mostly”. Vidare förklarar personen sig kunna dela vidare 

dessa särskilda förmågor i undervisningssammanhang till studenter men däremot inte till 

kollegor. IF1 berättar om att kunna dela med sig till kollegor: “Not as common as I wished it 

was. Not because there are a lack of interest, for sure not. The problem rather is that 

everybody is so occupied with their own things”.  IF1 förklarar att ett samarbete kan anses 

vara nödvändigt när någon bär på en särskild förmåga:   

So even if you get an international colleague who´s doing something similar and you are interested in 

his or hers techniques you are gonna cooperate but you are not going to learn these techniques to take 

over after the colleague leaves […] So that´s why this learning of these techniques that usual happens 

inside one research group between supervisor and a student but it doesn´t necessarily happen between 

group leaders because you already kind of sat on your techniques it would be too much, that´s why you 

cooperate right because people are experts in different fields and that´s when you go “I don´t have this 

expertise, I don´t have time to learn it but I know somebody who has and that´s why we´re gonna put 

our heads together we´re gonna do something bigger then I alone can produce“. 

Den särskilda expertisen kan tas tillvara genom samarbeten men försvinner en person 

med sin särskilda kompetens kan detta tolkas som att denna försvinner från 

organisationen om inte studenter stannar kvar i organisationen och praktiserar det 

vidare. Det sociokulturella perspektivet påpekar att lärande sker mellan individer och 

hänger samman med resurser vi har omkring oss. Som personen påpekar finns det inte 

resurser i form av tid och att det skulle bli för mycket för en person att ta till sig andras 

tekniker om man redan är expert inom något, vilken kan knyta an till det som det 

sociokulturella perspektivet hävdar är intellektuella resurser. Kompetens visar sig 

således kunna föras över till och tas tillvara genom undervisningen av studenter och 
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genom att komma till användning under samarbeten. En begränsning kan dock urskiljas 

när det gäller vilken omfattning kompetensöverföring kan ske i relation till intellektuella 

resurser.  

IF5 berättar att denne kom att undervisa hos en annan institution vilket visar att kompetens 

också tagits tillvara utanför den egna institutionens verksamhet. På frågan om hur personen 

kom att bli tillfrågad gavs svaret: 

So I think they knew me cause I´ve runned a lot of events and then people know me […]. So you know 

running things I guess makes some connections. And you know there were a couple of people from 

here […] but it was mostly from other departments because there is no one working on xx except me 

[…] So yeah, I would say there has been another interest from other departments. 

 

Samma informant berättar att undervisningssamarbetet lett till att göra en gemensam 

forskningsansökan: 

So I did a grand proposal in […] so that was very exciting to work with them because they were very in 

to what I was doing […] that was really fun […] and I do all of these other thing so you get more, much 

more, transnational interest in […] cause I have this all this […] thing.  

Människor har förmågan att lära sig inom olika sociala miljöer (Säljö, 2014). Med det kan 

menas att människor också kan dela med sig av sina kunskaper i olika sociala miljöer. Här har 

ett exempel tagits upp där kompetens inte enbart har tagits tillvara vid den institution 

personen är verksam vid utan även genom interaktion och samarbete tillsammans med andra 

utanför den miljön. Utifrån ett undervisningssamarbete har kompetensöverföring kunnat ske 

och kompetens tagits tillvara i en gemensam forskningsansökan. Sett utifrån perspektivet bör 

vi alltså förstå att kompetens är tänkt att tas tillvara inom en särskild miljö också kan vara till 

användning i en annan miljö inom samma organisation. Kompetensöverföring kan således ske 

mellan institutionsgränser men det måste ske någon slags interaktion för att påbörja ett 

samarbete.  

6.2.2 Hinder och möjligheter  

I följande avsnitt presenteras det fortsättningsvis fler teman inom kompetensöverföring inom 

akademien. Här lyfts särskilt fram upplevda hinder och möjligheter som det empiriska 

materialet har visat sig innehålla.   

6.2.2.1 Språkets betydelse 

Språket har utifrån personernas upplevelser visat sig vara både en möjlighet och ett hinder för 

att tillvarata kompetens. Det empiriska materialet visar att det är centralt med språken svenska 

och engelska i verksamheten. Av de som intervjuades fanns respondenter med goda 

kunskaper i engelska som många gånger upplevde att de blev tillfrågade om deras kunskaper i 
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språket och därmed ansåg sig själva som en tillgång för andra. Det fanns också en positiv 

upplevelse av att många i informanternas miljö kommunicerar så pass bra engelska vilket 

ansetts underlätta för att själv kunna kommunicera med andra.  

Att kunna delta och vara aktiv vid seminarier där kompetensöverföring identifierats kunna ske 

finns det olika upplevelser av. IF5 upplever att det är ett tillfälle för att utveckla sina 

kunskaper i svenska när seminarierna hölls på svenska: ”I would say it´s probably one third 

English and two third Swedish so it´s actually good for my Swedish”. IF2 upplever det istället 

från en annan synvinkel och anser sig inte kunna delta fullt ut:  

I´ve gone to a couple of Swedish presentations and you can understand when they presenting numbers 

and statistics you know I can get the results but any discussion because then the language level is above 

my knowledge I just don´t know from it so there are no reason for me to be there so I guess there´s a 

slight frustration but although you know the emphasis should be on me learning Swedish so then I 

would be able to access more.  

 

Språk och kommunikation, enligt Säljö (2014), förmår oss att kunna dela kunskaper i 

interaktion med andra. Om inte alla delar ett gemensamt språk går det att tolka som att 

interaktionen blir begränsad. Att inte kunna delta fullt ut på grund av språkliga begränsningar 

kan därmed förklaras hindra att kompetens tas tillvara.  En kompetensöverföring som annars 

skulle kunna ske om det fanns ett gemensamt språk. Om en person närvarar som inte förstår 

det sagda uteblir förmågan att kunna förmedla tillbaka sin kunskap i ämnet om denne inte har 

möjlighet att delta i språket och en kompetensöverföring blir således hindrad.  

Att kunna undervisa fullt ut, dvs. på olika nivåer inom grundutbildningen är något som av det 

empiriska materialet kan utläsas hindras om personen inte behärskar det svenska språket. IF4 

berättar om sina möjligheter att kunna undervisa: “I teach, I taught a little, I don´t speak clear 

in Swedish so it makes it less opportunities but there are some masterclasses that I can teach”. 

IF7 anser att det går väldigt bra att inte kunna svenska i arbetet men berättar samtidigt om den 

begränsade möjligheten att kunna undervisa på alla nivåer:   

But one have to say that there are one thing that makes it easier to work in Sweden is that one doesn´t 

really need to know the language at least in academic environments ... I mean I´m sure like at some 

point it´s required to go meetings … or to teach the really young undergraduates because then those are 

I think the first two years or the first three years they get the teaching in Swedish so that means that 

people like me can not teach these courses 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet skulle man således kunna se på arbetet och hur 

två aktiva språk begränsar och möjliggör för kompetensöverföring. Dels där själva 

arbetet upplevs fungera väl och där ett gemensamt språk, engelskan, finns för alla att på 

något vis kunna delta i interaktion med andra. Men också att det finns ett annat 
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gemensamt språk, svenskan, som är nödvändigt att kunna för att delta fullt ut i 

aktiviteter såsom seminarier eller för att kunna undervisa vilka har identifierats som 

forum för kompetensöverföring. Att kunna tala ett språk som finns inom en särskild 

kollektiv gemenskap kan utifrån perspektivet anses vara viktigt för att kommunicera 

men också att det bidrar till att kunna lära sig tänka inom en viss kontext. Att inte kunna 

ett språk kan således tolkas som att det gås miste om att lära sig ett gemensamt tänkande 

som kan finnas inom den särskilda kontexten. Att inte kunna ett särskilt språk kan 

således tolkas som att en person inte enbart står utan att kunna kommunicera utan också 

kan bli stående utanför ett gemensamt tänkande.      

Språket skulle också utifrån det sociokulturella perspektivet kunna analyseras utifrån det 

som Säljö (2014) tar upp om samspelet mellan makro- och mikronivå vilket handlar om 

att studera det som finns institutionellt skapat och det som sker på individnivå. En 

internationell akademikers kompetensöverföringsmöjligheter kan således komma att 

bero på institutionellt skapade förhållningssätt om vilket språk som ska deltas och 

möjligheter till att delta. Samtidigt problematiseras detta, i och med att ett språk är 

uppbyggt på det vis att det också tänks inom en särskild kontext, att detta tänkande som 

situationen kan vara beroende utav, att minimeras eller försvinna om ett språk väljs för 

ett annat för att alla som kan ett gemensamt språk ska kunna delta.  

6.2.2.2 Nätverk och informella relationer 

Att ha personer i verksamheten som står en arbetsmässigt nära och känner till ens kompetens 

har i det empiriska materialet visat sig kunna möjliggöra för att internationella akademikers 

kompetens tillvaratas. IF 2 och 4 berättar att projektledare som har insikt i sin personalgrupps 

kompetens och färdigheter kan möjliggöra att dessa blir uppmärksammade i forum både inom 

och utanför lärosätet:  

And then there are other initiatives organized outside of the group and it´s just that´s member of our 

group are invited so it´s often the group leader who would be the main person receiving invitations but 

xx will see where others might benefit from going or have some contributions to make so xx insures 

that all of us xx have opportunities to do these things. – IF2 

 

It depends on the group leader how receptive they are to it to the input and I guess it also whether 

they´re receptive depends on their opinion of the person also but yeah certainly we are at this level of 

being a xx independency should be encouraged really but I think it can be very person specific 

depending on what group leader thinks of folk maybe…– IF4 

 

Att inte få tillgång till ett redan etablerat nätverk upplever IF1 som svårt. Ett nätverk som 

denne anser sig kunna addera sin kompetens tillsammans med andras. Nätverket förklarar 

personen kan jämföras med samma uppbyggnad som en vänskapsgrupp: 
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That´s a little bit… yeah, something that I struggle with. I do see that there’s a huge network among the 

Swedish researcher. That they have built up through all their education from their time they were doing 

their master maybe through the PhD […] they continued benefit from these network and me who come 

from the outside is not part of this network, and it is very difficult to integrate because it´s kind of in a 

sense it´s a little bit like friendship right […] somebody else comes from the outside and you really like 

the person you have nothing against this person but you already have your network you already sorted 

everything out you´re happy so you wouldn´t necessarily make the effort to really be friend with this 

other person and I think a little bit similar that’s what happens in academia as well so my expertise is 

very unique and a little bit outside so it´s an additional contribution and that´s because I was hired because 

there were no expertise like this but at the same time the network was already established. 

När IF1 också får svara på hur hen tror att tillgång till nätverket kan fås visar svaret att 

denne inte anser sig veta hur detta kan fås och att det inte finns någon tydlighet om 

överlappandet av varandras kompetens: 

I´m sure people see the advantages. I don´t think anybody is doing anything active about it. But in the 

same time it´s not like I´m trying very hard, so I´m not trying to break through the walls, because to be 

quite honest I also don´t know how. It´s not that I´m not wanted but it has to make sense and when you 

see people are really focused on their research there is very little overlap what you do, and of course you 

chat and you discuss but if nothing organic emerges you start wonder ok, so what should we do about 

this? 

I en annan del av intervjun förklarar IF1 att det inte behöver finnas svårigheter att samarbeta 

med andra när kompetensen är så pass närliggande i andra personers intresseområde och dessa 

inte behöver ”övertygas” om att samarbeta tillsammans:   

It´s rather the research question of course that drives cooperation and not geographic […] just to get back 

to this idea of networks I think when it comes disadvantages it´s when it indeed comes to grants because 

then again, you know we have to be part of  a network together to get grants, at least that´s my perception. 

Att etablera en mer nära relation till kollegor är upplevelser vilka anses vara bra för att öppna 

upp för mer samarbete och kommunikation kring arbetet. Det här intygas av IF2, IF3 och IF4. 

So I think that kind of personal relationship helps to strengthen because you just natural finding talking 

to each other and finding the opportunities to collaborate. – IF2 

 

So casual meetings face to face not on skype this is like a thing you have to meet face to face especially 

if there is some problem and you get stuck on transport or it´s too hot or too cold or the lunch is not tasty 

or the lunch is very tasty so if there is some experience that is completely unrelated and everybody goes 

through it together it creates a bonding that makes people discuss work more openly and kind of go 

through their barriers of ‘am I good enough’ ‘should I talk to them’ ‘this is a weird topic that I don´t 

really do’ so these stuff go away when you kind of suffer together from heat or cold […] so I think this 

is very important. – IF3 

So you get to know people like that but even if you wouldn´t discuss science or work but that comes later 

I guess you need to become kind of friends first. – IF4 

Andra människor som känner till ens egen kompetens kan agera stödjande till att dessa blir 

synliggjorda för andra. De som arbetar mer enskilt och där specifik kompetens måste 

synliggöras på annat vis upplever att ett slags vänskapsförhållande kan vara nödvändig innan 

de öppnar upp för sitt arbete och sina prestationer. Säljö hävdar, (2014) att pedagogik finns 
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och sker i vardagliga aktiviteter i samhället. Detta är också något som informanterna lägger 

vikt vid där det berättas att det är viktigt att se varandra i verkligheten och att skapa band 

sinsemellan genom gemensamma upplevelser utanför arbetet. Att bygga en form av 

vänskapsförhållande av en arbetsrelation kan således tolkas ske inte enbart av formella möten 

utan också genom vardagliga aktiviteter som främjar kompetensöverföring. 

Förmågan att bemöta människor som kommer från ett annat land än man själv är ifrån är 

något IF4 delar med sig av. Här delar personen med sig av vad denna flytt inneburit för 

personen och hur denne upplevde möten med människor från andra länder i sitt tidigare 

hemland:   

I think when I was in the X […] I don´t think I really knew any international people and so then when 

you do meet international people you don´t know what to talk to them about […] so I think moving 

away and being on the other side of the fence so to speak it makes me think I would have done things 

differently back then I would have tried harder to make friends with people from different countries and 

you know including them in social activities and things like this. 

Detta kan tolkas såsom att personen vid sin nya arbetsplats själv har saknat att få vänner 

och bli inkluderad i sociala aktiviteter och därmed kommer till insikt om hur denne själv 

agerat tidigare gentemot internationella kollegor. Upplevelsen handlar om en tystnad i 

sitt bemötande och att den troligtvis beror på att människor inte vet vad som ska sägas 

till personer som kommer från andra länder. Tolkat utifrån det sociokulturella 

perspektivet har vi lärt oss hur vi ska agera tillsammans med människor i den miljö vi 

befinner oss, vad vi kan säga till andra och hur något kan sägas till andra. Tystnaden 

eller avsaknaden av kommunikation i dessa upplevelser kan utifrån detta perspektiv 

förklaras med att vi helt enkelt inte känner till denna andra persons tidigare miljö och 

hur den fungerar och vilken slags kommunikation som är passande att föra och därav 

uppstår en tystnad. Tystnad innebär att ingen interaktion sker och således finns ingen 

möjlighet till kompetensöverföring.  

6.2.2.3 Det fysiska rummet 

Det fysiska rummet har kunnat urskiljas kunna påverka i möjligheter till 

kompetensöverföring. Att nyttja sociala rum eller ha närhet till andra människor möjliggör för 

interaktion och därmed förutsättningen för att kompetens ska kunna tas tillvara.  

IF7 upplever att en fysisk närhet underlättar för att stanna till och prata med andra och detta 

tas upp vid två tillfällen under intervjun: 

Maybe we should be a little bit better at communicating to other divisions but it´s always difficult to 

just ‘breach the barrier’ but it´s possible I mean next year when we´re gonna go to next building it´s 

gonna be easier because they´re gonna be closer to us. 
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So there is also the physical like that if you have a colleague on the other side of the corridor you can 

talk with them every day and then something can arise if you to like go someplace far then it´s hard. 
 

Att arbeta enskilt och inte synlig för andra upplevs som ett hinder för att kunna ta del av 

andras arbetssätt upplever IF6: 

Arbetssätt är inte så synligt… du jobbar mycket på dator och du jobbar mycket hemma också delvis 

eller på ditt kontor […] så då ser du inte mycket hur andra jobbar om du inte jobbar tillsammans på en 

kurs.  

IF3 berättar hur denne kommer i kontakt med människor från andra institutioner i husets 

gemensamma restaurang, men vilket personen inte var van vid tidigare då det inte fanns något 

gemensamt lunchutrymme på den tidigare arbetsplatsen. Här beskriver personen interaktionen 

kring lunchen som dynamisk:    

So some of the people go there and eat together and from different departments that is even better 

because often for example we sit together with Xx and Xx and some of ours right so if we discuss 

something they suddenly say something in this close pollination of ideas basically it´s a very powerful 

idea generator. 

 

Säljö (2014) menar att vårt lärande har att göra med miljön vi befinner oss i och de resurser vi 

har tillgängliga. Hur miljön är uppbyggd rent fysiskt kan därför tolkas påverka hur vi kan 

komma att agera socialt. Här tas upp att en fysisk närhet till andra upplevs kunna bidra till en 

mer tätare kommunikation, och tvärtom. Om en person inte är på jobbet finns ingen 

möjligheten att kunna gå förbi och prata och kompetensöverföringen blir obefintlig. Sociala 

platser kan således ses som en resurs om som en förutsättning för att skapa fysiska möten, 

vilket kan öka kompetensöverföring. Detta skulle kunna väga upp mot den slutna 

arbetssituation som är vanlig för vissa av respondenterna.  

6.3 Sammanfattning av resultat och analys  
Detta kapitel har bestått av en presentation och analys som sammanställts utifrån studiens två 

frågeställningar i syfte att svara på studiens syfte vilket handlar om att få kunskap om 

internationella akademikers upplevelser av kompetensöverföring. Det första resultatet visade 

vilka förväntningar de internationella akademikerna hade innan de påbörjade sina nya arbeten 

om hur deras kompetens skulle komma att tas tillvara. Det visade sig att de förväntningar som 

fanns var att deras kompetens skulle tas tillvara som i tidigare, liknande arbete eller så sattes 

de i relation till vilken kompetens som skulle komma att krävas i kommande tjänst. Det andra 

resultatet visade hur kompetens tagits tillvara samt vilka hinder och möjligheter för 

tillvaratagandet som upplevts. Mest framträdande har varit att kompetensöverföringen varit 

beroende av samspel tillsammans med andra människor. Det har inte varit tillräckligt att 
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enbart synliggöra sin kompetens utan mest betydelsefullt har varit att kommunicera denna till 

andra för att visa dess relevans och på så vis kunna bli tillvaratagen i sammanhang inom 

verksamheten. Skillnader om förutsättningar för tillvaratagandet har visat sig kunna finnas 

mellan de som forskar och utför uppgifter tillsammans med andra och de som arbetar mer 

enskilt. Att ha någon som har insyn i sin särskilda kompetens underlättar för att den kan 

spridas till andra. Samarbeten tillsammans med andra gör att kompetens tas tillvara men viss 

specifik kompetens kan vara svår att föra över. Specifik kompetens kan därför vara svår att ta 

tillvara och försvinner därmed om personen väljer att sluta i verksamheten. Att föra 

diskussioner med andra eller bli tillfrågad om sina förmågor gör också att kompetens kan bli 

tillvaratagen. Många uttrycker att det är lättare att lära känna människor informellt först för att 

sedan börja prata arbete. Att fördjupa sina relationer med andra kan därmed möjliggöra för 

kompetensöverföring. Språket, som i verksamheten hålls på svenska och engelska, har visat 

sig kunna både möjliggöra och hindra för deltagandet i olika slags aktiviteter vilket i sin tur 

påverkar hur kompetens kan tas tillvara. Att ha fysisk närhet till andra möjliggör för 

tillvaratagandet då det i sådana miljöer upplevs vara enklare att kunna skapa dialog.    

7. Diskussion  
Detta kapitel består av en resultatdiskussion samt en avslutande diskussion. I den första delen 

påminns läsaren om studiens syfte och frågeställningar. Här diskuteras resultaten i relation till 

tidigare forskning och de mest framträdande resultat som framkommit av studien. I den 

avslutande diskussionen ges en kort sammanfattning om vad resultaten kan ha för betydelse 

utanför studiens kontext samt förslag på framtida forskningsfrågor. 

7.1 Resultatdiskussion  
Syftet med min studie har varit att undersöka internationella akademikers upplevelser av 

kompetensöverföring vid ett högre lärosäte i Sverige med fokus på hur de upplever att deras 

kompetens tas tillvara. Genom att intervjua internationella akademiker och analysera det 

empiriska materialet utifrån det sociokulturella perspektivet, såsom Säljö (2014) förklarar det, 

har jag fått ta del av individers upplevelser. Det som kommit bli mest centralt för mig att ta 

upp utifrån det sociokulturella perspektivet har varit i vilken slags interaktion de 

internationella akademikerna befunnit sig i med andra människor och hur denna interaktion 

har kommit att bli till. Kommunikation har visat sig ha stor betydelse i flera av de teman jag 

tagit upp. Att appropriera kunskaper anser jag förhåller sig nära begreppet 

kompetensöverföring då dessa båda begrepp handlar om att föra över kunskap och kompetens 
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samt att utveckla nya kunskaper genom detta. Utifrån materialet går det att utläsa att 

internationella akademiker kan appropriera nya kunskaper men också att de genom 

diskussioner om andra alternativa arbetssätt också kan bidra till att andra kan appropriera sina 

kunskaper.   

Frågeställningarna som studiens resultat bygger på handlar om vilka förväntningar som de 

internationella akademikerna hade om hur deras kompetens skulle tas tillvara på den nya 

arbetsplatsen och sedan hur de upplevts tagits tillvara. Intervjuerna har således gjort att jag 

fått ta del av upplevelser vilka sammanfattar en längre tidsperiod och följer ett särskilt 

sammanhang.  

För att börja från början har de intervjuade internationella akademikernas förväntningar på 

hur deras kompetens skulle tas tillvara, varit i relation till tidigare och kommande 

arbetsuppgifter. Det har inte gått att utläsa att dessa upplevt sig ha ett större värde på grund av 

att de i kommande anställning kommer att vara internationella. Detta är ett resultat som inte 

stämmer med Richardson & McKenna (2003) där dessa resonerar att en internationell 

erfarenhet värderas högt av individer själva och det anses vara meriterande för den 

akademiska karriären. Att de internationella akademikerna i min studie inte resonerat kring att 

en internationell erfarenhet skulle utgöra ett större värde vad gäller deras kompetens skulle 

kunna förklaras av det som Vetenskapsrådet (2016) hänvisar till att internationell rekrytering 

ännu inte är omfattande i Sverige. En internationell erfarenhet i detta sammanhang kan 

därmed tänkas uppleva inte ha ett så pass stort värde om detta inte haft en avgörande faktor i 

rekryteringsprocessen.  

I Maadad (2014) och Kreber & Hounsells studier (2014) fann de att nyrekryterade 

internationella akademiker upplevde att de förväntades anpassa sig till sin nya miljö och de 

rutiner som fanns där. I min framgår liknande resultat där de internationella akademikerna 

inte blivit tillfrågade sin tidigare kompetens av att kunna utföra andra arbetsuppgifter eller 

moment som ligger utanför deras specifika arbetsuppgifter. Däremot har de internationella 

akademikerna i min studie visat sig kunna vara delaktiga och påverka i de fall de suttit med i 

möten och diskussioner som föranlett och synliggjort en sådan kompetens. Sådan kompetens 

som från början inte är synlig skulle utifrån Ellström (1992) och Nonaka (1994) kunna 

förklaras vara en tyst kunskap som är svår att uttala och synliggöra. Arbetsuppgifter som 

personer rekryterats för anser jag kan tas för synliga kompetens då dessa kan antas ha blivit 

kommunicerade. Medan andra förmågor som från början inte efterfrågas skulle kunna 
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betraktas som dolda och i likhet med tyst kunskap inte komma andra till användning i det fall 

den inte efterfrågats eller blivit synliggjord. Att internationella akademiker inte blivit 

tillfrågade om tidigare kompetens skulle således kunna förklaras med att det är tyst kunskap 

till dess att den blivit möjliggjord att kunna uttalas.  

Ett resultat som framgår tydligt i min studie har varit upplevelser av hur sociala relationer, 

nätverk samt tillit till andra människor haft betydelse för kompetensöverföring. Detta resultat 

är liknande det centrala resultatet i Annansingh m.fl. studie (2018) om tillit vilket värderas 

högt för akademiker att ha till andra inom den högre utbildningen, för att kunna dela med sig 

av kunskap. Däremot har våra resultat skiljt sig åt något vad tilliten anses innebära. 

Deltagarna i Annansingh m.fl. (2018) studie talar om tillit i relation till konkurrens- och 

maktfördelar och viljan att dela med sig av sin kunskap innan en sådan känsla av tillit fanns. I 

min studie har det visat sig kunna handla om tillit för att själv våga öppna upp och prata om 

sig själv. Det skulle kunna tänkas finnas upplevelser av det motsatta men inget som har 

uttalats. I min studie har också en vänskapsrelation ansetts ha ett värde innan att en etablering 

av en arbetsrelation. Att ha behov av att komma andra individer nära stärks även av Filstad 

(2012) som hävdar att tillit är stommen i processen för kunskapsdelning och att sociala 

relationer därmed anses vara fördelaktiga.   

Språket har i min studie visat sig ha en påverkan i hur kompetens kan tas tillvara. Att inte 

kunna undervisa på grund av språket är något som påtalats av forskare i Europa som ett hinder 

för sin egen rörlighet (European Commission, 2018). I min studie visar sig språket vara ett 

hinder för att kunna undervisa fullt ut. Enbart engelsk språkkunnighet är inte något som av 

informanterna upplevs vara tillräckligt för att kunna undervisa på alla nivåer eller delta i 

seminarier. Den tidigare forskning som tagits fram har i huvudsak haft sina verksamheter i 

engelsktalande länder och det är därför svårt att jämföra mitt material med dessa studier. Då 

språket inom det sociokulturella perspektivet utgör en så pass central del för att människor ska 

kunna kommunicera med varandra anser jag att detta resultat är viktigt för min studie som 

visar att avsaknad av ett gemensamt språk utgör ett hinder för att kunna tillvarata kompetens 

fullt ut. Denna fråga tycks långt ifrån oproblematisk när jag kommer att fundera över vilken 

slags lösning som det sociokulturella perspektivet skulle kunna vara rådgivande med. Ett 

sådant skulle kunna vara att det vore strikt taget att alla ska förhålla sig till ett gemensamt 

språk som alla förstår. På det viset skulle alla kunna kommunicera med varandra vilket utifrån 

perspektivet kan anses som en nödvändighet för kompetensöverföring. Men perspektivet 

menar också att vi lär oss hur en särskild kontext fungerar då vi lär oss ett nytt språk. Sett 
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utifrån dessa två synvinklar inom perspektivet går det att förhålla sig till språket olika. Dessa 

synvinklar ger en förståelse för hur kompetensöverföring påverkas i de val som görs gällande 

språk. Å ena sidan skulle alla kunna delta och kompetensöverföring blir möjlig, å andra sidan 

hindrar det människor att lära sig en ny kontext vilket kan göras i den process då ett nytt språk 

lärs in.   

7.2 Avslutande diskussion 
I min inledning problematiserade jag regeringens eftersträvan av internationell rekrytering vid 

högre lärosäten med frågan om hur kompetens kan tas tillvara. Det jag anser haft särskild 

betydelse för tillvaratagandet av internationella akademikers kompetens är möjligheterna att 

etablera nya lokala relationer och nätverk för att därigenom kunna ta tillvara kompetens.  

Det tema jag har i mitt resultat vilket handlar om att kompetens inte enbart behöver 

synliggöras utan även dess relevans behöver kommuniceras för att ha möjlighet att tas tillvara, 

anser jag har en betydelse för andra verksamheter där kompetens inte är direkt synlig eller 

framträdande för andra. En tolkning jag gör är att trots att vi vet vad andra har förmåga till är 

det inte säkert att dessa kommer till användning på det vis de har möjlighet till.  

Det perspektiv som inte är med i denna studie är hur ett lärosäte strategiskt vill arbeta med 

kompetensöverföring rörande internationella akademiker. Mina antaganden i studien bygger 

på det som regeringen uttalat, på tidigare forskning och information hämtad från lärosätets 

hemsida. Mina resultat skulle därav kunna ifrågasättas genom att de inte kan ställas mot 

tydliga mål om vad ett lärosäte egentligen har för avsikt med kompetensöverföring kopplat till 

rekrytering av internationella akademiker. Detta har dock inte varit avsikten med min studie 

då jag istället ämnat undersöka vilka pedagogiska processer som sker inom en särskild 

kontext utan någon slags strategisk styrning.  Ett av resultaten vilket presenterats men som jag 

inte fördjupat mig i handlar om förmågan att kunna bemöta människor som kommer från ett 

annat land. Att studera detta närmare anser jag skulle kunna ha betydelse då jag ser att det 

skulle kunna gå att sammankoppla med mitt centrala resultat om att ha möjlighet att etablera 

relationer och nätverk. Jag skulle se det som intressant att få undersöka interkulturell 

kompetens inom akademien och dess betydelse i etablerandet av relationer och nätverk.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Participate in an essay on international academics! 

My name is Pamela Tipmanoworn and I am currently writing on my thesis at a C level within the field 

Education and working life. This essay is about international academics and the experience of coming 

to a university in Sweden and focusing on knowledge sharing. As the essay has a qualitative approach 

and the empirical material will consist of interviews I am now looking for participants to interview.  

Participants I seek have to comply with those criteria:   

 must have a PhD degree from outside Sweden  

 must have been employed/active at Uppsala University for at least 8 months  

 should have had an similar employment at a university in another country  

 should not have had another employment in Sweden 

All material will be used only for this essay and will be treated confidentially. There will be shown in 

my essay that this study was done at Uppsala University but of course individuals will be unidentified. 

I will have the ambition to find participants from a number of different departments.    

One interview will take about 45-60 minutes and can be spoken in Swedish or English.  

I really hope you are interested to participate and share your experience! If not – maybe you know 

someone who is? 

If you have any question or want to meet for an interview please contact: 
Pamela Tipmanoworn 
e-mail: xx 
phone: xx 
 
If you have questions you want to ask my supervisor please contact: 
Andreas Rydberg 
e-mail: xx 
phone: xx 
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Delta i uppsats om internationella akademiker! 

Mitt namn är Pamela Tipmanoworn och jag skriver just nu en C uppsats i Pedagogik med inriktning mot 

vuxna och arbetsliv. Denna uppsats kommer att handla om internationella akademikers upplevelser av 

kunskapsdelning efter att ha börjat arbeta vid ett universitet i Sverige. Då uppsatsen är kvalitativ och 

det empiriska materialet ska bestå av intervjuer letar jag just nu efter deltagare för intervjuer.  

Deltagare jag söker behöver stämma in under dessa kriterier:  

 ska ha en doktorsexamen utfärdad utanför Sverige 

 ska ha varit verksam vid Uppsala universitet sedan minst 8 mån tillbaka 

 bör haft en liknande anställning vid ett universitet utanför Sverige  

 bör inte haft en annan tidigare anställning i Sverige  

Allt material kommer endast att användas till denna uppsats och det kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det kommer stå att studien genomförts vid Uppsala universitet men personer kommer 

givetvis avidentifieras. Jag kommer ha ambitionen att hitta deltagare från ett flertal olika institutioner.  

 En intervju beräknas ta omkring 45-60 minuter och kan hållas på svenska eller engelska.  

Jag hoppas du är intresserad av att delta och dela med dig av dina erfarenheter! Alternativt om du 

känner någon som kan tänkas vilja delta? 

Det går bra att höra av dig till mig vid funderingar och för att komma överens om en tid: 
Pamela Tipmanoworn 
e-post: xx 
telefon: xx 
 
Frågor och funderingar kan också ställas till min handledare: 
Andreas Rydberg 
e-post: xx 
telefon: xx 
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Bilaga 2 Samtyckesformulär 
 

Consent Form 

 

Uppsala University 

Student Pamela Tipmanoworn 

                 

To participants 

Consent for participation in an essay on Education and working life    

Project 

The overall purpose of the essay is to study how international academics experience how their 

earlier skills has been utilized within/at their new workplace.  

 

Method 

The survey will consist of interviews that will be carried out and then analyzed. If one of the 

participating does not accept the use of audio recording, it will be deleted. It is important to 

emphasize that the focus on the study as a whole is not on the individual experience but on the 

overall analysis of all the interviews.   

 

Results reporting, ethics and confidentiality 

The results of the study will be published in a thesis and presented at seminars as well as on 

the university essay database DIVA. In the essay, no individual persons will be named and, to 

the extent that names occur, these are changed. All personal data and other data that enable 

identification of individuals will be handled confidentially and under professional secrecy in 

accordance with applicable legislation. (Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Consent: 

This authorization permits sound recording of interviews and the use of the collected material 

in the survey.   

Participation is voluntary and the participant can at any time choose to interrupt their 

participation during the interview.  

□  I want to participate in the study.  

□  I do not want to participate in the study.  

 

Date  __________________________________________ 

 

Signature  ___________________________________________________ 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Allmänna inledande frågor: 

 Ålder? 

 Tjänst? 

 Doktorsexamen, vilket land? 

 Vistelsetid i Sverige? 

 Tidigare erfarenhet av att ha arbetat utanför hemlandet/examenslandet? 

_____________________________________________________________________ 

Huvudfråga 1. Hur förväntade sig de internationella akademikerna att deras kompetens 

skulle komma att tas till vara på deras nya arbetsplats?  

 

- Hur kom det sig att du sökte tjänst i Sverige?  

- Vad var det i tjänsten som lockade dig att söka?  

- Vilken är din specifika kompetens? 

- Hur såg du på din egen kompetens inför den nya tjänsten? 

- Hur såg du framför dig att din kompetensskulle tas tillvara på den nya arbetsplatsen? 

 

Huvudfråga 2. Hur anser de internationella akademikerna att deras kompetens har tagits 

tillvara på den nya arbetsplatsen? Vilka hinder och möjligheter har de upplevt för detta?  

- Vilken kompetens anser du dig ha bidragit med Hur har det visat sig att du har kunnat 

bidra.  

- Vilket intresse har andra visat för din kompetens? 

- Hur har du kunnat dela med dig av din kompetens andra? Egna initiativ eller andras? I 

vilken typ av miljö? 

- Vad har underlättat för att kunna använda och/eller bidra med tidigare kompetens? 

- Vilka utmaningar o problem fanns det? Hur har dessa uttryckts eller visat sig? 

 

Övrigt 

Finns det vid din arbetsplats ett uttalat strategiskt sätt att arbeta med att ta tillvara på kunskap 

från internationella medarbetare? Eller internationella erfarenheter? 
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Interview guide 
 

Background information: 

 Age  

 What kind of employment 

 What country of PhD degree  

 How long have you been in Sweden 

 Previous experience of working in a country other than the home country   

_____________________________________________________________________ 

For Question 1.  

How did international academics expect their competences and skills to be utilized and 

shared at their new workplace? 

 

- How come you applied for this appointment?  

- Was it something special that made you apply?  

- Could you describe your (specific, certain, special) competence and skills before 

coming here?   

- How did you think about your specific competence in relation to come to your new 

workplace?    

- What expectations did you have about sharing your competence to your new 

workplace? How did you think your competence could be utilized?  

 

For Question 2.  

How do international academics consider their competence and skills has been utilized 

at their new workplace? What difficulties and possibilities has there been?  

- What kind of competence do you consider having being utilized at your current 

workplace? Give examples. 

- What kind of interest has shown for your competence coming to your new workplace?  

- How could you share this with others? Own initiatives or others? In what kind of 

environment?  

- What have made it more easy/created possibilities to share competence? How have 

those experienced? 

- What kind of challenges or problems have you experienced to be able to share your 

competence? How have those experienced?  

Other 

Is there a strategic work at your department considering working with sharing knowledge 

related to international academics/colleagues? Or international experiences?  
 


