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SAMMANFATTNING	  

I denna studie undersöks hur nyförvärvade kunskaper hos repatriater – anställda som 

kommit tillbaka efter utlandstjänstgöring – tas tillvara. Trots att det visats att denna 

kunskap kan bidra till en verksamhets framgång är det många företag som misslyckas 

med att ta vara på repatriaters nya erfarenheter och sprida dessa inom förtaget. För att 

undersöka hur repatriaternas kunskap tas tillvara har studien utformats som en fallstudie 

där Syncron (ett företag med erfarenhet av att skicka iväg anställda på längre 

utlandsuppdrag) studerats. För att uppnå syftet undersöks hur kunskapsöverföring inom 

Syncron går till samt vilka hinder och drivkrafter som finns i denna process. En modell 

över kunskapsöverföringsprocessen som sammanställer de faktorer som tidigare forskning 

visat påverkar kunskapsöverföring har använts för att kunna besvara frågeställningarna. 

Modellen fokuserar på repatriaternas- och arbetsenhetens karaktäristik samt relationen 

dem emellan. För att kunna analysera hur fallföretaget hanterar repatriater och deras 

kunskaper har intervjuer gjorts både med repatriater och med representanter för 

arbetsenheten.  

Studien visar att Syncron saknar en formell, uttalad kunskapsöverföringsprocess men att 

repatriaternas nya kunskaper ändå till viss del sprids och tas tillvara. Detta sker genom en 

mer informell process där Syncrons arbetssätt och intensiva kommunikation mellan 

kollegor spelar en central roll. Syncron har många av de egenskaper som gör att det finns 

en stor potential för en effektiv kunskapsöverföring. Däremot är de anställda på Syncron 

omedvetna om vikten av att kunskaps sprids vilket gör att kunskapsöverföringen blir 

begränsad. Detta medför att det finns en risk för att en stor del av repatriaternas kunskaper 

inte sprids och tas tillvara.   

Nyckelord: repatriater, kunskapsöverföring, tyst kunskap, socialiseringsprocess  
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1. INLEDNING 

Den ökade globaliseringen av ekonomiska aktiviteter har lett till att internationella 

transaktioner mellan företag har ökat markant de senaste 20 åren. I och med denna 

utbredning har också behovet av en effektiv kunskapsöverföring ökat (Javidan et al., 

2005). En av de vanligaste strategierna företag har för att öka sin internationella kunskap 

är att skicka iväg sina anställda på längre internationella uppdrag, så kallade expatriater. 

Tanken är sedan att de vid hemkomst ska förmedla sin nya expertis och på så sätt bidra till 

verksamhetens framgång (Baruch & Baugh, 2002). När anställda skickas iväg på 

utlandsuppdrag hamnar de i en situation där de har goda möjligheter att skaffa sig 

värdefull kunskap om det internationella affärsklimatet samt att de får insyn i 

internationella verksamheters komplexitet. De lär sig vilka egenskaper som finns på den 

nationella marknaden, vilket affärsklimat som råder, kulturella egenskaper i landet, samt 

kanske det viktigaste, de skaffar sig kunskap om specifika kunder och leverantörer. 

Expatriater är enligt Cerdin och Lazarova (2007) nyckelpersoner för att företag ska lyckas 

sprida erfarenhetsbaserad kunskap till olika divisioner inom företaget. Att skicka iväg 

anställda på uppdrag utomlands blir allt vanligare och viktigare men det har dock visat sig 

att det finns vissa svårigheter när expatriaterna återvänder till sina arbetsplatser. Följande 

citat är hämtat från en artikel i Dagens Nyheter (Nandorf, 2013) där en undersökning om 

svenska storföretags erfarenheter och inställningar till utlandsuppdrag presenteras.  

”Jag hade jobbat med en rad projekt i hela Indien, ihop med konsulter från 

Danmark, Storbritannien och andra länder. Men när jag kom hem blev jag 

inplacerad på en enhet som enbart arbetade kring Malmö. För mig kändes det 

som ett bakslag. Jag ville att de skulle utnyttja mina internationella 

erfarenheter bättre.”  

Undersökningen visade att samtidigt som företagen anser att utlandsuppdrag är 

betydelsefullt för företagens utveckling är det många som inte har någon utvärdering alls 

av hur kompetensen har påverkats av utlandstjänstgöringen. Det visar sig också finnas 

svårigheter med att hitta passande jobb för de som kommer tillbaka.  

I Ingenjörskarriär den 23 januari (Norberg, 2013) kunde det läsas om hur många företag 

är dåliga på att ta hand om sina hemvändande medarbetares kompetenser. Det saknas ofta 

strategier för hur den kunskap de skaffat under utlandsvistelsen ska tas tillvara inom 

företaget och de återvändande expatriaterna upplever ofta svårigheter med att anpassa sig 
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till den gamla arbetsplatsen igen. Agneta Flygt, konsult på Global Mobility Consulting, 

har flera års erfarenhet av att hjälpa företag och anställda med hantering av 

utlandstjänstgöring och har genom sitt arbete identifierat flera svårigheter. När anställda 

åker iväg är de ofta väl förberedda och medvetna om de problem de kan stöta på. De vet 

att de måste skärpa till sig för att kunna hantera svårigheterna som finns med att flytta till 

ett land med en annan kultur. När de sedan ska återvända hem har de flesta dock 

föreställningen om att allt ska vara som vanligt på hemmaplan, men det är självklart 

mycket som har förändrats. Inte bara på arbetsplatsen utan man har också som person 

utvecklats och utökat sin tolkningsram väsentligt. När expatriaterna kommer tillbaka 

landar de ofta i en verklighet de inte förväntat sig. Många upplever att arbetet går trögt 

vilket gör att de faller tillbaka till den plats de hade tidigare (Flygt, 2013). Bossard och 

Petersson (2005) har också sett att många återvändande expatriater upplever att de inte får 

möjlighet att använda hela sin kompetens som de tillgodogjort sig under 

utlandsuppdraget. Detta gör att multinationella företag som har anställda ute på uppdrag 

går miste om värdefull kunskap som hade kunnat bidra till att företagets totala kompetens 

och konkurrenskraft höjdes (Fink et al., 2005). Det verkar finnas en risk att en värdefull 

resurs går till spillo på grund av att företag inte lyckas tillgodogöra sig denna kunskap. 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställdas kunskap tas tillvara efter avslutat 

utlandsuppdrag. För att uppnå detta syfte kommer Syncron − ett företag med erfarenhet av 

att skicka iväg anställda på längre utlandsuppdrag − studeras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

• Hur går kunskapsöverföringen till när expatriaterna återvänder?  

• Vilka hinder och drivkrafter finns i denna kunskapsöverföringsprocess? 
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2. TEORI 

En anställd som av sitt företag skickas iväg på ett längre utlandsuppdrag kallas för 

expatriat. Ett av syftena med att skicka iväg expatriater är att moderbolaget kan öka sin 

kontroll över dotterbolagen och på så sätt också få bättre kontroll i deras nätverk 

(Vermond, 2001). Expatriaterna tillgodogör sig kunskaper om hur arbetet fördrivs inom 

och med den nya kulturen och det internationella affärsklimatet och får kunskaper om 

kunder och leverantörer (Cerdin & Lazarova, 2007). Viktigt är också att de får insikter om 

relationerna mellan dotter – och moderbolaget från vilka förslag om förbättrad 

affärsverksamhet kan erhållas. Forskning har visat att expatriaterna är viktiga för en intern 

kunskapsöverföring om hur organisationen fungerar, vilket är något som skapar grunden 

för att öka konkurrenskraften på den globala marknaden (Bonache & Brewster, 2001). 

Det har dock visats att endast en liten del av expatriaters nyförvärvade kunskaper utnyttjas 

inom organisationen. Det mesta av kunskapen förblir osynlig för resten av företaget och i 

många av de fall då kunskapen har förmedlats var detta ett resultat av ett initiativ på 

individnivå snarare än på organisationsnivå. Det har även konstaterats att den nya 

kunskapen oftast resulterar i förbättringar av existerande arbetssätt i organisationen 

snarare än att helt nya eller annorlunda arbetssätt implementeras (Antal, 2001).  

Med tanke på hur viktiga radikala förändringar inom organisationer anses vara av flera 

högt uppsatta chefer och dagens forskare inom ekonomi är det ett stort problem att 

expatriaternas erfarenheter om olika synsätt och arbetssätt ignoreras. Istället för att 

utnyttja expatriaternas förmåga att tänka annorlunda och utmana de traditionella synsätten 

finns ett motstånd från organisationen, som kan vara passivt eller aktivt. Om 

organisationer inte tillhandahåller processer och strukturer för att underlätta 

omvandlingen av individuell kunskap till organisatorisk kunskap kommer resursen förbli 

outnyttjad (Antal, 2001).  

Cerdin och Lazarova (2007) menar att den närmaste tiden kring expatriaters hemkomst är 

viktig för att en organisation skall kunna ta vara på de internationella erfarenheter som 

potentiellt finns hos expatriaterna. Men hur en lyckad hemkomstprocess skall se ut är 

svårt att säga.  Det är nämligen många faktorer på både individ och organisationsnivå som 

spelar in för att avgöra om en vinning gjorts. Därför är det viktigt att en medvetenhet om 

denna komplexa process skapas så att organisation arbetar för att inte förlora viktig 

kunskap. 



Tova Boustedt, Annika Reumark 
Uppsala universitet vt-2013 

	   7	  

2.1 VAD ÄR KUNSKAP 

För att kunna diskutera kunskapsöverföring måste en definition av kunskap göras. 

Begreppet kunskap saknar någon entydig definition och är ett fenomen som det forskas 

och har forskats om inom många olika discipliner (Lindkvist, 2000). Då fokus för denna 

studie är att undersöka kunskapsöverföring har diskussionen kring vad kunskap är och 

inte är uteslutits. Däremot används i denna studie Lindkvists (2000) definition av kunskap 

som bland annat understryker vikten av att skilja på kunskap och information.  

                       "Att ha kunskap är att veta något som i någon mening är en berättigad 

övertygelse och som man antingen kan eller inte kan artikulera inom olika 

områden och som dessutom kan användas i handling såsom vid problemlösning 

och/eller beslutsfattande. Att ha kunskap är mer än att ha information eftersom 

kunskap är information som medvetet eller omedvetet har bearbetats, organiserats 

och analyserats för att göra den förståelig och användbar i handling såsom vid 

problemlösning och/eller beslutsfattande. " (Lindkvist 2000, s.35) 

En central del i arbetet med att skapa ny kunskap är att göra personlig kunskap tillgänglig 

för andra (Nonaka, 1991). För att kunna studera skapandet av ny kunskap görs en 

distinktion mellan explicit och tyst kunskap. Explicit kunskap är formell och systematisk 

och är på grund av detta kommunicerbar och lätt att sprida vidare. Tyst kunskap är 

däremot i hög grad personlig och svår att formalisera vilket gör den svår att förmedla och 

sprida. Det är när tyst och explicit kunskap interagerar som något viktigt händer och ny 

kunskap skapas (Nonaka, 1991). Då fokus för denna studie är att studera hur expatriaters 

personliga kunskap överförs till organisationen är det framförallt omvandlingen från tyst 

till explicit kunskap som är av intresse. Att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap 

och att kunna använda den nyfunna explicita kunskapen för att utöka sin egen tysta 

kunskapsbank kan enligt Nonaka (1991) vara en kritisk process där kunskap kan gå 

förlorad. För denna studie kommer Nonakas identifiering av olika typer av kunskap och 

dess omvandling förenkla analysen och kategoriseringen av expatriaternas nyförvärvade 

kunskaper.  

2.2 REPATRIATEN: EXPATRIATEN SOM ÅTERVÄNDER 

En expatriat som återvänder till företaget kallas för repatriat (Antal, 2001), en benämning 

som återfinns i senare teori. Det har visats att de erfarenheter och den kunskap som 

expatriater tar med sig tillbaka efter utlandsvistelsen kan leda till konkurrensfördelar om 

de tas tillvara på ett bra sätt (Lazarova & Tarique, 2005). Denna kunskap är både explicit 
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och tyst, vilket innebär att olika metoder måste användas för att få ut så mycket viktigt 

kunskap som möjligt (Blakeney et al., 2009).  

2.3 KUNSKAPSÖVERFÖRING GENOM REPATRIATER  

Mycket forskning har gjorts om det spridda begreppet kunskapsöverföring. Szulanski 

(1996) menar att kunskapsöverföringsprocessen kan delas upp i fyra huvuddelar; 

egenskaper hos kunskapen som ska överföras, egenskaper hos sändaren, egenskaper hos 

mottagaren samt egenskaper hos relationen dem emellan. Minbaeva (2007) visar en 

sammanfattning av tidigare forskning där många faktorer studerats och klassificerats 

under Szulanskis fyra delar. Hans slutsatser är att det framförallt är de tre sistnämnda 

egenskaperna som är de viktigaste faktorerna för en lyckad kunskapsöverföring. Även 

Nonaka (2001) menar att kunskapsöverföring är en dynamisk process men påpekar även 

att kunskapen som förmedlas påverkas av och förändras genom socialiseringsprocesser. 

När en repatriat återvänder med ny kunskap kommer den kunskapen bli sedd med nya 

ögon i samband med repatriatens socialiseringsprocess med arbetsenheten. Repatriater 

interagerar med ett flertal olika individer som alla är inneslutna i en social kontext med en 

uppsättning av delade uppfattningar och värderingar som kan skilja sig från repatriatens. 

Dessutom, beroende på att mycket av det som repatriaten tagit till sig är tyst kunskap, är 

det troligt att till och med repatriaten inte riktigt vet vilken kunskap han eller hon har och 

kan förmedla. Detta är något som tillför ytterligare en utmaning för kunskapsöverföringen 

(Blakeney et al., 2009).  

2.3.1 TEORETISK MODELL 

Utifrån de tre kategorierna (sändaren, mottagaren och relationen dem emellan) som 

Minbaeva (2009) menar är de viktigaste för kunskapsöverföring i ett företag har Blakeney 

et al. (2009) satt upp en modell över kunskapsöverföringsprocessen. Modellen underlättar 

identifieringen och förståelsen av dessa kategoriseringar av faktorer som finns med under 

kunskapsöverföringen. Den visar också hur repatriaterna och arbetsenheten interagerar 

genom en socialiseringsprocess, vilken bidrar till ytterligare förståelse av repatriaternas 

och arbetsenhetens relation som påverkar kunskapsöverföringsprocessen. Detta illustreras 

i Figur 1. 
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Modellen inkluderar följande kategorier av variabler som påverkar kunskapsöverföringen: 

Repatriatens karaktär (Cirkel 1); Arbetsenhetens karaktär (Cirkel 2); och 

Socialiseringsprocessen (Cirkel 3). Cirkel 3 finns mellan Cirkel 1 och 2, det delade fältet, 

som beskriver relationen mellan repatriaten och arbetsenheten där den potentiella 

kunskapsöverföringen sker.    

Repatriaten återvänder från sitt internationella uppdrag och kommer tillbaka till sin 

arbetsenhet (högst upp i modellen) i början av processen. Repatriaten förflyttar sig sedan 

genom en socialiseringsprocess vilket involverar att anpassa sig till rådande normer och 

att försöka passa in i gruppen. Den här anpassningen är oftast en stor utmaning för båda 

parter, det är troligtvis lättare för repatriaten att överföra sin kunskap efter att 

socialiseringsprocessen är klar än att försöka göra det direkt vid hemkomsten. 

Socialiseringsprocessen involverar även i vilken grad de olika parterna kommunicerar 

med varandra samtidigt som de får en uppfattning om de kan lita på varandra eller ej. 

Szulanski (1996) visar i sin forskning att just dessa två faktorer är väldigt viktiga för att 

inte kunskap, och då framförallt den tysta, ska ”fastna” hos en part i företaget. 

Arbetsenheten genomgår också en process där de kategoriserar repatriaten som en i 

gruppen (med högt förtroende) eller som en utanför gruppen (med lägre förtroende).  En 

Figur 1: Repatriaters process vid kunskapsöverföring, (översättning av Blakeney et al., 2009) 

Kunskapsöverföring	  
Låg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hög	  

Repatriatens	  
karaktäristik	  	  

	  
Cirkel	  1	  

Förmåga	  att	  överföra	  
	  	  	  	  	  -‐	  Expertis	  
	  	  	  	  	  -‐	  Socialt	  nätverk	  
	  	  	  	  	  -‐	  Position	  
	  	  	  	  	  -‐	  Arbetsuppgifter	  

	  
Motivation	  att	  överföra	  	  
-‐	  Engagemang	  för	  	  	  	  
	   arbetsenheten	  	  	  	  	  
	  -‐	  Karriärmöjligheter	  
	  
	  	  	  	  	  	  

Arbetsenhetens	  
karaktäristik	  

	  
Cirkel	  2	  

	  
Förmåga	  att	  motta	  
-‐	  Viljan	  att	  lära	  
-‐	  Absorptionsförmåga	  
	  
	  

Motivation	  att	  motta	  
-‐	  Globalt	  tankesätt	  
-‐	  Samarbetsvillig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
.	  	  	  managementstil	  
-‐	  Kritiskt	  tänkande	  
	  
	  	  	  
	  

	  

Socialiseringsprocessen	  
Cirkel	  3	  

Socialiseringsperiod	  
Kommunikationsfrekvens	  

Utveckling	  av	  tillit	  

Repatriaten	  kommer	  
till	  arbetsenheten	  

Repatriaten	  	  
som	  en	  i	  
gruppen	  

	  

Repatriaten	  
utanför	  
gruppen	  
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repatriat som kategoriseras som en i gruppen har uppenbarligen högt förtroende bland de 

andra vilket förenklar kunskapsöverföringen. Denna benägenhet kan dock påverkas av 

motivationen och förmågan att ta emot och sända kunskap hos repatriaten respektive 

arbetsenheten. Dessa olika variabler kan ses i cirkel 1 och 2. Vikten av hög motivation 

hos sändaren samt god absorptionsförmåga hos arbetsenheten bekräftas även av 

Minbaevas (2007) forskning. Repatriater som kategoriserats utanför gruppen kan 

fortfarande överföra kunskap om de exempelvis har en högt uppsatt position och 

arbetsenheten har en hög absorptionsförmåga samt att de är anser att kunskap är av stor 

vikt (Blakeney et al., 2009). 

2.4 ANVÄNDNING AV TEORI 

Den teoretiska modellen i Figur 1 kommer att användas för att samla in och förstå vilka 

faktorer som påverkar repatriaternas kunskapsöverföring i det valda fallföretaget Syncron. 

De faktorer som visat sig ha inverkan på kunskapsöverföringen genom repatriater är 

socialiseringsprocessen och förmåga/motivation att överföra och ta emot kunskap.  Med 

modellen och dess uppdelningar (repatriaternas karaktäristik, arbetsenhetens karaktäristik 

och socialiseringsprocessen) som utgångspunkt kan hinder och drivkrafter i 

kunskapsöverföringsprocessen identifieras, vilka i sin tur hjälper till att uppnå syftet med 

studien − att undersöka hur anställdas kunskap tas tillvara efter avslutat utlandsuppdrag. 

För uppfylla syftet med uppsatsen är det även viktigt att förstå vilken kunskap som 

undersöks. Nonakas identifiering av olika typer av kunskap och dess omvandling 

underlättar därför analys och kategorisering av kunskapsöverföringen i denna studie. Det 

har visats att det framförallt är omvandlingen från tyst till explicit kunskap som är den 

kritiska process där kunskap kan gå förlorad. Detta är viktigt att ha i åtanke när delfråga 

ett, ’Hur går kunskapsöverföringen till när expatriaterna återvänder?’ skall undersökas.  
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3. METOD 

Här presenteras de olika metodval som gjorts för att genomföra studien. I detta avsnitt 

diskuteras även vilka konsekvenser de metodologiska valen kan få för resultatet.  

3.1 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT  

I denna uppsats utreds hur anställdas kunskap tas tillvara efter avslutat utlandsuppdrag. 

Ett stort urval av vetenskapliga artiklar har studerats för att få grepp om 

ämnesproblematiseringen och teorier som kan användas för att utföra studien. Litteratur 

om forskningsmetodiker, tidigare uppsatser och webbsidor har också studerats för att öka 

förståelsen inom ämnesområdet.  

Som tidigare forskning visat är kunskapsöverföring genom repatriater en komplicerad 

process där ett flertal faktorer spelar in. För att kunna studera och förstå denna process 

samt beskriva kontexten som den inryms i har en kvalitativ metod valts (Holme & 

Solvang, 1997). För att besvara de frågeställningar som satts upp är uppsatsen utformad 

som en fallstudie där ett specifikt företag med erfarenhet av att skicka iväg anställda på 

längre utlandsuppdrag har studerats. Enligt Merriam (1994) har fallstudien ett stort värde 

som vetenskaplig metod då studien innefattar komplicerade skeenden där syftet är att få 

djupgående insikter om dessa skeenden. Anledningen till detta är att fallstudier tillåter 

närhet till objektet som ska studeras och dess fokus är på processer och att upptäcka 

snarare än utfall och att bevisa.  

Genom att välja djupintervjuer som kvalitativ metod kunde data om det valda 

fallstudieobjektet samlas in. McKenna (2010) visar i sin studie att kvalitativa studier i 

form av djupintervjuer generellt ger en klarare bild över respondentens erfarenheter, 

speciellt när det handlar om expatriater. För att få en rikare förståelse över hur 

kunskapsöverföringsprocessen går till är därför djupintervjuer att föredra, då 

användningen av dessa kan hjälpa identifieringen av eventuella hinder och drivkrafter. 

För att få ännu mer information om kunskapsöverföring hos företag med repatriater 

kontaktades Agneta Flygt. Hon är konsult på Global Mobility Consulting vilket är ett 

företag som bland annat hjälper arbetsgivare och anställda med hemkomstprocessen efter 

utlandstjänstgöring (Global Mobility, 2013a). Relativt tidigt in i studien genomfördes en 

Skype-intervju med henne för att få ytterligare förståelse för ämnesområdet. Med hjälp av 
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hennes kompetens kunde det även säkerställas att studiens val av teorier innefattar de 

viktigaste aspekterna.    

 3.2 VAL AV FÖRETAG  

För att hitta ett passande företag för studien bestämdes ett antal kriterier att ha som 

utgångspunkt. De kriterier som sattes upp var att företaget skulle ha: 

• Kontor i Sverige med närhet till Uppsala då författarna är bosatta i där.   

• Kontor i flera länder utomlands 

• Anställda som fortfarande jobbar på Sverigekontoret och som har varit på uppdrag 

utomlands för företagets räkning. 

• Möjlighet och vilja att delta i studien.  

Företag som passade inom dessa ramar hittades genom Agneta Flygts företagshemsida 

(Global Mobility Management, 2013b) där det fanns information om vilka företag hon 

tidigare jobbat med. I och med detta förbereddes även ett e-brev som skulle kunna skickas 

ut till de företag som valts ut utifrån de uppsatta kriterierna. Parallellt med detta arbete 

togs även kontakt med en person som har tidigare erfarenhet av utlandsuppdrag på 

företaget Syncron och som en av författarna har nära kontakt med. Denna person jobbar 

själv inte kvar på företaget men kunde hjälpa till med kontaktuppgifter till två tidigare 

kollegor som båda varit på utlandstjänstgöring. De aktuella personerna på företaget 

kontaktades och gav direkt positiv respons på att delta i studien. Med tanke på detta samt 

att Syncron uppfyller kriterierna som satts upp valdes Syncron som fallstudieobjekt och 

övriga företag kontaktades aldrig.  

På grund av situationen som beskrevs ovan valdes fallstudieobjektet genom ett icke-

slumpmässigt urval, eller närmare bestämt genom ett bekvämlighetsurval. När ett 

bekvämlighetsurval görs blir konsekvensen att resultaten blir svåra att generalisera 

(Bryman, 2011). För denna studie utgör detta inget problem då syftet inte är att skapa en 

generalisering av branschen som undersöks. Trots nackdelen att inte kunna generalisera 

menar Bryman (2011) att de resultat som fås genom ett bekvämlighetsurval kan ge 

initiativ för fortsatt forskning samt att kopplingar kan göras mellan tidigare resultat inom 

området.          
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3.3 VAL AV RESPONDENTER  

Utifrån de kontakter som fåtts på Syncron kunde lämpliga respondenter för studien 

identifieras. Förutom de två personer som redan hade kontaktats och som hade bekräftat 

att de var villiga att delta, kontaktades ytterligare en anställd som även han hade möjlighet 

att delta. På grund av den teoretiska modell som valts att användas i denna studie var det 

även viktigt att få kontakt med anställda som inte varit ute på utlandsuppdrag för att få en 

bild av arbetsenhetens uppfattning av hur Syncron hanterar repatriaters kunskap. Med 

hjälp av de initiala kontakterna med Syncron kontaktades därför ytterligare två personer 

med dessa egenskaper som även de var villiga att ställa upp.  

Samtliga intervjupersoner jobbar i dagsläget på Syncrons kontor i Stockholm vilket var ett 

av kraven vid urvalet för att underlätta möjligheten till personliga intervjuer ansikte-mot-

ansikte. En fördel med att använda sådana intervjuer framför exempelvis telefonintervjuer 

är enligt Bryman (2011) att risken för missförstånd mellan intervjuarna och 

respondenterna är mindre eftersom intervjuarna kan avläsa kroppsspråk och uttryck hos 

respondenterna som inte kommer fram i en telefonintervju. Kravet att respondenterna 

skulle kunna intervjuas ansikte-mot-ansikte gjorde att en annan anställd med erfarenhet av 

utlandstjänstgöring valdes bort då denne arbetar på Syncrons kontor i Malmö. De 

personer som valts ut som respondenter är:  

Respondent A: Senior Manager inom logistik (har varit stationerad i USA) 

Respondent B: Managing Director Syncron US (har varit stationerad i USA) 

Respondent C: Affärsområdeschef för EasyStock (har varit stationerad i USA) 

Respondent D: Projektledare för Volvo Construction Equipment (har inte haft 

utlandstjänst) 

Respondent E: Applikationskonsult (har inte haft utlandstjänst) 

Då Syncron är ett relativt litet företag (totalt 110 anställda) med ett begränsat antal 

anställda på Stockholmskontoret med erfarenhet av utlandstjänstgöring gjordes även här 

ett bekvämlighetsurval, eller närmare bestämt ett snöbollsurval. Författarna utgick från de 

kontakter som fåtts initialt för att med hjälp av dessa sedan kunna kontakta ytterligare 

relevanta respondenter (Bryman, 2011). Respondenterna som till slut valdes ut var de som 

fanns tillgängliga och som passade inom ramarna för studien. Med tanke på att det är fem 

personer (av totalt 40 anställda på Stockholmskontoret) med olika roller och erfarenheter 
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kan urvalet ändå anses tillförlitligt och ge en bra bild av situationen. Styrkan i att 

djupintervjua flera personer är att förhoppningsvis kunna identifiera vissa faktorer som är 

återkommande hos alla. Risken med personliga djupintervjuer skulle dock kunna vara att 

det blir för personligt då både intervjuarna och respondenten kan påverka resultatet 

(Denzin & Lincoln, 1994).  

3.4 OPERATIONALISERING  

För att säkerställa att intervjuerna skulle ge relevant data till studien valde författarna att 

utgå ifrån vissa huvudpunkter hämtade från teorin och utifrån dessa utforma passande 

intervjufrågor. När intervjufrågorna var på plats strukturerades de om under nya 

kategorier för att underlätta dokumentationen vid intervjutillfällena. Dessa kategorier var 

av mer övergripande typ och oberoende av teoribegrepp. Denna kategorisering 

underlättade strukturen under intervjuerna då det var lättare att hålla koll på om 

respondenterna svarade på flera frågor samtidigt. Eftersom studien innefattar två olika 

grupper av respondenter gjordes således två olika intervjuguider (se Appendix A), en för 

de som varit på utlandsuppdrag (Intervjuguide 1) och en för de som endast jobbat i 

Sverige (Intervjuguide 2).   

Innan intervjuerna hämtades sekundär data om Syncron och dess verksamhet på företagets 

hemsida. Detta för att författarna skulle vara pålästa om verksamheten inför intervjuerna 

och inte behöva ta onödig tid från respondenterna genom att ställa för många frågor om 

företaget. För att respondenterna skulle få en uppfattning om vad intervjuerna skulle 

handla om skickades en intervjumall ut några dagar innan. Intervjumallen bestod av de 

huvudfrågor som skulle behandlas vid intervjutillfällena. Intervjuerna var 

semistrukturerade, detta för att säkerställa att få svar på det som undersöks men att 

intervjupersonerna samtidigt får möjlighet till att komma med spontana tillägg som de 

anser vara relevanta i sammanhanget (Preece et al., 2011). Frågorna som ställdes var 

därför både öppna och stängda och utgår från de teorier som används, då dessa tar upp de 

faktorer som har visats påverka kunskapsöverföringen och därav är viktiga för studien. 

Frågor om socialiseringsprocessen, motivation, mottagande och kunskapen i sig, liksom 

fakta om respondenten och i vilket sammanhang hans erfarenheter verkade, ställdes (Se 

Appendix A).  

Ett exempel på en öppen fråga i denna studie är: ”Vad har du lärt dig arbetsmässigt 

utomlands och är det något speciellt du har tagit med dig till Sverige? ”. Svaren till dessa 



Tova Boustedt, Annika Reumark 
Uppsala universitet vt-2013 

	   15	  

frågor varierar mellan olika respondenter och blir av olika input beroende på 

respondenten. Andra fördelar med öppna frågor är att respondenterna kan svara med egna 

termer och ge mer detaljerade beskrivningar. Nackdelarna är däremot att de är 

tidskrävande, svaren måste dokumenteras och att de lättare kan tolkas fel av den som 

skriver ner dem (Bell, 2000). Stängda frågor ger däremot ett kort svar där det till exempel 

kan finnas alternativ på svar eller skalor på huruvida ett påstående stämmer. I denna 

studie ställdes ett antal påståenden till respondenterna med svarsalternativ i form av en 

femgradig skala. På så sätt var det lättare att jämföra svar från respondenterna och lättare 

att se huruvida olika faktorer inverkar i kunskapsöverföringsprocessen (Preece et al., 

2011).  

3.6 ANALYS AV INSAMLAD DATA 

Materialet från intervjuerna gicks igenom direkt efter intervjuerna för att författarna skulle 

kunna få ner svaren och egna reflektioner på papper samt diskutera hur olika svar 

uppfattats. Författarna valde även att transkribera samtliga inspelningar som gjorts under 

intervjuerna, detta gjordes för att säkerställa att ingen viktig information skulle missas. 

Att analysera den information som samlas in vid kvalitativa studier är enligt Holme och 

Solvang (1997) ofta en både omständlig och tidskrävande process. Kvalitativ data har 

tillskillnad från kvantitativ data ingen struktur i form av kategorier och saknar även 

formaliserade regler gällande analysen (Holme & Solvang, 1997). Detta problem var 

något författarna hade i åtanke redan vid skapandet av intervjuguiderna. För att underlätta 

analysen av insamlad data strukturerades intervjufrågorna i lämpliga kategorier som sedan 

utnyttjades vid den slutgiltiga sammanställningen av all insamlad information. I den 

utsträckning som var möjlig var dessa kategorier de samma för de två olika 

intervjuguiderna. Holme och Solvang (1997) lyfter fram vikten av att information från 

olika källor som behandlar samma sak eller samma situation ska ställas samman då det 

leder till ett mer komplett material med bättre förutsättningar att kunna belysa 

frågeställningarna från olika aspekter.  

3.7. STUDIENS TROVÄRDIGHET 

För kvantitativa studier är begreppen reliabilitet och validitet två viktiga kriterier för att 

kunna avgöra kvaliteten hos en studie. Många kvalitativa forskare ställer sig dock kritiska 

till användandet av dessa begrepp inom det kvalitativa forskningsområdet. Bryman (2011) 
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presenterar några alternativa kriterier till reliabilitet och validitet som är bättre lämpade 

för kvalitativa undersökningar, däribland Lincoln och Guba (1985) och Guba och 

Lincolns (1994) kriterier; tillförlitlighet och äkthet. Det är även dessa kriterier (samt deras 

delkriterier) som författarna har valt att ha som utgångpunkt för denna studies 

kvalitetsanalys. Tillförlitligheten utvärderas utifrån kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten för 

denna studie anses vara god eftersom undersökningen utförts i enighet med de regler som 

finns för en kvalitativ undersökningsmetod men den hade kunnat styrkas ytterligare om 

det insamlade datamaterialet hade presenterats för respondenterna för att säkerställa att 

författarna hade uppfattat situationen korrekt. Eftersom denna studie har begränsats till att 

endast undersöka kunskapsöverföringsprocessen genom repatriater vid hemkomsten har 

det varit möjligt (genom djupgående intervjuer med en liten grupp individer med vissa 

gemensamma egenskaper) att göra detaljerade och djupgående beskrivningar av de 

faktorer och omständigheter som är gällande i nämnd situation. Studien kan därför anses 

ha god överförbarhet eftersom dessa detaljerade beskrivningar kan förse andra med något 

som Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) kallar en databas vilken kan 

användas av andra för att bedöma om resultaten är överförbara till en annan miljö. 

Pålitligheten av studien har säkerställts genom att alla delar (problemformulering, urval 

av fallstudieobjekt och undersökningspersoner, metod gällande analys av datamaterial) av 

forskningsprocessen har presenterats och finns tillgänglig. För att kunna styrka och 

konformera sina resultat är det viktigt att vara medveten om att det inte går att presentera 

en helt objektiv bild av vekligheten. Med denna insikt som grund måste man hela tiden 

tänka på att inte låta personliga värderingar speglas i presenterandet och analysen av 

insamlad data. Författarna har, i den mån det är möjligt, inte värderat respondenternas 

svar utan bara förmedlat den informationen som kom fram under intervjuerna. Valet att 

transkribera intervjuerna och använda detta som underlag för empirin minskade risken för 

personliga tolkningar av respondenternas svar.  

Äktheten av studien utvärderas utifrån kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). 

För att skapa en så rättvis bild som möjligt av Syncrons kunskapsöverföringsprocess 

intervjuades både anställda som varit iväg på utlandsuppdrag samt anställda som endast 

jobbat i Sverige. Detta tillsammans med det faktum att samtliga respondenter har olika 

roller och erfarenheter bidrar till att studien kan anses ge en representativ bild av 
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situationen. En kritik mot urvalet av respondenter är att samtliga som har erfarenhet från 

utlandstjänstgöring har varit stationerade i USA. Troligtvis hade resultaten sett lite 

annorlunda ut om alla hade varit på olika platser men med tanke på att de haft olika 

arbetsuppgifter samt att de jobbat på Syncrons kontor i USA under olika tidpunkter och 

faser (från uppstart till väl etablerad verksamhet) skiljer sig deras erfarenheter och 

kunskaper. Under intervjuerna märkte författarna tydligt att respondenterna aldrig 

funderat över kunskapsöverföring så författarna är övertygade om att studien har hjälp de 

personer som medverkat att få en bättre förståelse för kunskapsöverföring (ontologisk 

autenticitet). Respondenterna var alla intresserade av att få ta del av den slutgiltiga 

rapporten så förhoppningsvis kommer de, genom att läsa rapporten, få en bättre bild av 

hur andra anställda uppfattar och upplever kunskap och kunskapsöverföring inom 

Syncron (pedagogisk autenticitet). De två sista kriterierna för att utreda äktheten, 

katalytisk- och taktisk autenticitet, kan inte anses vara uppfyllda för denna studie. 

Studiens resultat är inte tänkt att vara något incitament för att Syncron och dess anställda 

ska förändra några processen gällande kunskapsöverföring. Men som nämnts tidigare 

anser författarna att deltagarna i studien har fått upp ögonen för kunskapsöverföring och 

hur den hanteras på Syncron.   

Tidigare studier som undersökt kunskapsöverföring genom repatriater har alla studerat 

relativt stora företag vilket skiljer sig från denna studie där ett relativt litet företag har 

valts som fallstudieobjekt. Konsekvenserna av detta val kommer troligtvis leda till nya 

resultat som skiljer sig från tidigare studier vilka kan ge uppslag för vidare forskning 

inom området. Konsekvenserna av att använda en kvalitativ forskningsmetod där en 

fallstudie av ett specifikt företag görs är att resultaten blir svåra att generalisera. En 

fallstudie är inte ett stickprov som tagits från en känd population (Bryman, 2011). 

Resultaten av denna studie kommer således inte kunna användas för att skapa en 

generalisering av branschen (vilket heller inte är syftet med studien) men kan 

förhoppningsvis ge initiativ för framtida forskning.    
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4. EMPIRI  

Här presenteras svaren från intervjuerna med de fem respondenterna samt en beskrivning 

av fallföretaget Syncron och dess verksamhet.  

4.1 SYNCRON 

Syncron är ett globalt mjukvarubolag som utvecklar och levererar lösningar inom logistik 

och prissättning för multinationella företag (Syncron, 2013c). De levererar lösningar som 

optimerar varuflöden och effektiviserar processer för företag inom den tillverkande och 

distribuerande industrin så som flyg-, försvars-, fordons- och gruvindustrin (Syncron, 

2012). Syncrons huvudkontor är beläget i Stockholm men de har även kontor i övriga 

delar av Sverige, Australien, Danmark, Frankrike, Polen, Storbritannien, Japan, Tyskland, 

USA samt dotterbolag i Finland, Irland, Grekland, Italien, Indien och Mellanöstern 

(Syncron, 2013b). Totalt arbetar 110 personer på Syncron varav 40 arbetar på 

huvudkontoret i Stockholm (Respondent B). 

Syncron är uppdelat i fyra större avdelningar; en utvecklingsavdelning, en marknad- och 

säljavdelning, en konsultavdelning och en supportavdelning. På utvecklingsavdelningen 

jobbar programmerare som utvecklar Syncrons olika mjukvaruprodukter, dessa säljs 

sedan i form av licenser av de som jobbar på marknad- och säljavdelningen. När en licens 

har sålts in hos en kund tar konsultavdelningen över där konsulter från Syncron jobbar i 

projekt tillsammans med kunden för att implementera produkten. Den sista delen, 

supportavdelningen tar hand om supporten för tidigare kunder som har Syncrons 

mjukvara implementerad i verksamheten (Respondenter A, B & C). 

4.1.1 ARBETSSÄTT 

Inom konsultdelen sker arbetet uteslutande i projektform i tätt samarbete med kunden. 

Projektens storlek och omfattning är varierande, mindre projekt kan ha en eller två 

personer involverade från Syncron medan större projekt som går över flera år kan ha upp 

till tio personer i projektgruppen. I de större projekten som löper under flera år är det ofta 

samma personer som jobbar ihop men det kan även förekomma nya konstellationer och 

sammansättningar av personer. Sammansättningen av personer inför ett projekt är helt 

beroende av de tillgängliga personernas kompetenser, en person har ofta flera parallella 

roller inom ett projekt. För att få rätt kompetenser i ett projekt behövs ofta resurser från 

olika Syncronkontor vilket gör att nästan alla projekt är globala (Respondent D).  
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Förutom projektmöten som till antal är helt beroende på projekttyp och projektledare hålls 

kvartalsvisa kontorsmöten där hela bolaget medverkar (Respondenter A, B, C, D & E). I 

det dagliga arbetet interagerar de olika avdelningarna inte alls med varandra, det är endast 

i olika överlämningsfaser som detta sker. När ett projekt säljs in interagerar säljarna med 

de konsulter som ska implementera produkten hos kunden. När projektet sedan är avslutat 

och implementeringen är klar interagerar konsulterna med de som ska serva kunden med 

framtida support (Respondenter A, B & C). Samtidigt jobbar de också med konsulter från 

andra bolag (Respondent E).  

På Syncron sker kontinuerligt nya förbättringar av verksamheten (Respondent E). Hos 

medarbetarna finns en vilja att vara med och påverka och de uppmuntras till att komma 

med nya idéer. Respondent D menar att detta lyser igenom rätt tydligt då Syncron är ett 

relativt litet och platt företag där det på kontoret inte går att ”se” vem som är chef och där 

alla kan fråga varandra om hjälp. Varje år utförs medarbetarundersökningar där olika 

punkter inom organisationen betygsätts. Vad som händer därefter är dock inte helt klart 

för respondent D och E men ibland görs åtgärdsplaner. Då en ren HR avdelning inte finns 

på Syncron kan det hända att en eventuell uppföljning av dessa åtgärdsplaner tappas. 

Varje avdelning tar istället tag i sina problem vilket gör att konsultsidan uppdateras och 

följs upp internt av någon som blir satt på arbetet en kortare tid. Trots ambitionen för 

förbättringar är det alltid svårt att genomföra möjliga åtgärder för problemen eftersom det 

alltid krävs en del arbete för att ta ”steget in i processen” (Respondent D). 

4.2  DE FEM RESPONDENTERNA 

I denna del ges en kort presentation av de fem respondenterna som valts ut för denna 

fallstudie. Respondent A, B och C har alla varit på utlandstjänst och står därför för 

repatriaternas sida i den teoretiska modell som används. Respondenterna D och E har 

endast arbetat på Stockholmskontoret och står därför för arbetsenhetens sida i modellen. 

Vad som bör nämnas är att respondent A och B båda varit på Syncron en längre tid och är 

högt uppsatta i företaget vilket gör att även de kan svara för arbetsenheten samt till viss 

del Syncrons ledning.  

• Respondent A har titeln Senior Manager och har jobbat på Syncron i 12 år. Han 

jobbar inom logistik och har varit Account Manager i flera år för en av Syncrons 

största kunder, Volvo Construction Equipment. Under perioden hösten 2010 till 

januari 2012 jobbade han i USA på Syncrons kontor i Atlanta. 
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• Respondent B har titeln Managing Director för Syncrons kontor i USA och har 

jobbat på Syncron i 12 år. År 2010 flyttade han till USA och jobbade på Syncrons 

kontor i Atlanta i 14 månader.  

• Respondent C är affärsområdeschef för EasyStock1 och har jobbat på Syncron i 

sex år. Perioden 2007-2008 bodde han i Chicago och Atlanta för att starta upp 

Syncrons kontor i Atlanta.  

• Respondent D är projektledare och har jobbat på Syncron i tre år. Han arbetar 

framförallt med Syncrons kund Volvo Construction Equipment, där han är 

ansvarig för projekt inom kontot.  

• Respondent E är applikations-/IT-konsult och har arbetat på Syncron i två år. Han 

arbetar med att implementera och integrera en av Syncrons produkter hos kund. ’ 

 

Fortsättningsvis refereras fem respondenterna som A, B, C, D & E. 

4.3 UTLANDSTJÄNSTGÖRING 

Det primära syftet med att skicka anställda på utlandsuppdrag är att företaget behöver 

någon med rätt kompetens på plats. I och med att Syncrons verksamhet och produkter är 

så specifika går inte denna kompetens att rekrytera på plats (A, B & C). Respondent A 

menar också att utlandstjänstgöring är viktigt för att kunna sprida ”Syncronandan” till 

andra kontor runt om i världen samt att ha en viss kontroll över arbetet som utförs utanför 

huvudkontoret. Respondent B och C ser även ett mer personligt syfte med att skicka 

anställda på utlandsuppdrag, de menar att man personligen vill berika sig själv, lära sig 

nya saker och få mer erfarenhet vilket fås av en utlandstjänstgöring. Det finns ingen direkt 

policy gällande utlandstjänstgöring på Syncron men det finns en del praktiska rutiner som 

görs innan någon skickas iväg (A, B & C). Det kan handla om att omformulera 

anställningsavtal samt att ordna med visum (B). 

Under utlandstjänstgöringen i USA hade alla repatriater tät kontakt med huvudkontoret i 

Sverige men de hade ingen mentor eller speciell kontaktperson (A, B & C). Respondent A 

hade en global konsultchef som han rapporterade till och hon fanns både innan, under och 

efter utlandstjänstgöringen. Kontakten med henne var därför egentligen oberoende av var 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  EasyStock är en onlinetjänst för lagerhantering som vänder sig till små och medelstora 
företag (Syncron, 2013a).	  	  
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respondent A befann sig. Respondent B hade en chef i Sverige som han rapporterade till 

under sin vistelse i USA, men hans kontakt med Sverigekontoret bestod mest av 

informella kontakter med kollegor. Respondent C var mycket beroende av sina personliga 

kontakter inom Syncron i Sverige då mycket av det han jobbade med i USA var initiativ 

från Sverige vilket innebar att han hade en tät kontakt med huvudkontoret i Stockholm. 

Under sin tid i USA hade han flera olika chefer som han rapporterade till. 

På frågan om vad de har lärt sig utomlands nämner alla repatriater att de har lärt sig 

mycket av att jobba och bo i ett land med en annan kultur. Respondent B hade även innan 

sin utlandstjänstgöring jobbat med amerikaner men upplevde att det blev mycket mer 

intensivt och lärorikt när han också var bosatt i USA. Att jobba sex tidszoner bort från 

Sverige var också en värdefull lärdom eftersom han inte kunde ta sig fram lika lätt utan att 

ha sitt nätverk i närheten. Informella möten och diskussioner med kollegor blev inte lika 

lättillgängligt vilket var en utmaning. Denna lärdom har han bland annat haft nytta av när 

han har rekryterat personer till USA-kontoret, hade han inte haft den erfarenheten hade 

han hanterat rekryteringen på ett annat sätt (B). Respondent A har fått en större kännedom 

om hur amerikanare tänker och ser på saker efter att ha jobbat tätt tillsammans ihop, det 

var lättare att läsa av deras reaktioner på plats och han kan med hjälp av detta lägga fram 

budskap på ett bättre sätt så att de förstår. Respondent C lärde sig mycket genom sina nya 

arbetsuppgifter han fick när han flyttade till USA. Han var ensam representant från 

Syncron på plats på den amerikanska marknaden vilket innebar att han hade ett stort 

ansvar att få Syncron att växa och skapa kundkontakter åt företaget. På grund av det 

annorlunda arbetsklimatet i USA lärde han sig även att vara mycket mer säljande än han 

tidigare varit. När han lämnade Syncrons kontor i Atlanta hade han varit med och 

rekryterat cirka sex personer vilket också var en ny lärdom (C).  

4.4  HANTERING AV KUNSKAP 

Kunskap värderas högt inom Syncron menar alla respondenterna. Som IT-bolag är 

kunskap ”det enda som Syncron har” och de är beroende av att ha kompetent personal 

som kan produkterna, industrin, marknaden, kunder och så vidare (C). Med sina 

avancerade egenutvecklade produkter så är kompetensen om hur dessa fungerar mycket 

viktiga och de anställda lär sig ständigt av varandra i olika projekt (A). Respondent D och 

E menar båda att kunskap på Syncron består av två delar; teori och erfarenheter, vilket de 

menar är ren teknisk kunskap om produkterna samt affärsmässig kunskap. Dessa 
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kunskaper värderas högt och är ett krav då de anställda på konsultsidan skall vara experter 

(D). Detta tydliggörs bland annat i befordring av personal och i löneförhandling (B). Att 

kvantifiera personalens kompetens görs dock inte i en standarprocess utan bygger mer på 

en generell uppfattning om deras kunskapsnivå (A).  

För att hitta information till ett projekt finns det en intern hemsida, Inside, där de anställda 

kan gå in och söka efter det de behöver. I varje projekt läggs en egen sida upp där olika 

dokument skapas och struktureras. När en anställd vill åt något och frågar en kollega om 

hjälp så hänvisas han ofta till Inside.  Den kunskap som finns där är dels 

projektdokumentation som tas fram i projekt med kunder. Detta kan till exempel vara ett 

memo från ett möte (A, B).  I intranätet finns även mer teknisk dokumentation om hur 

produkter har utvecklats i form av så kallade user guides, samt administrationsverktyg (A, 

B & C). De anställda måste dock vara kunniga nog för att använda dessa då det är mycket 

kod och tekniskt språk som måste kunna tolkas. I Inside finns det inte lika mycket 

dokumentation kring projektmetodik och uppföljning, men detta är något Syncron jobbbar 

på att förbättra (D). Då vissa kunder är återkommande i projekt och vissa projekt liknar 

varandra återanvänds ofta informationen och mallarna som finns i Inside, vilka ibland 

också byggs ut. Att återanvända dokumentation är viktigt för att kunna effektivisera 

arbetssättet (A). 

Utöver Inside berättar respondenterna att mycket av den information och kunskap som 

behövs fås genom en kombination av egna erfarenheter från tidigare projekt, uppföljning 

av dessa samt kommunikation inom det egna nätverket på företaget. I det egna nätverket 

vet den anställda vem som gjort något liknande förut och kan fråga personen i fråga om 

hjälp (B). Respondent B menar att på grund av att Syncron är ett relativt litet företag är 

detta lättare jämfört med andra större företag inom IT-branschen där det ofta finns mer 

strukturerade kunskapsdatabaser. Även om dokumentationen finns hos Syncron så går det 

inte att bara skriva in ett nyckelord i Inside för att få fram den informationen som behövs. 

Istället måste först måste personen som kan peka på var dokumentationen finns, hittas. En 

annan sak som kan göras på Inside är att söka projektmedlemmar och göra förfrågningar 

på resurser, vilket enligt respondent E fungerar bra.   

Syncron har ingen policy för hur kunskap skall överföras inom företaget. Däremot finns 

en ”Employee Handbook” där det bland annat finns regler för hur ett projekt ska drivas 

vidare om någon är sjuk eller ska sluta på företaget. Respondent B berättar att det är dumt 

att hänga upp ett projekt för mycket på en person, men hur det kan vara svårt att undvika 
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det då relationer är så otroligt viktiga i branschen. Genom att träffa en kund flera gånger 

byggs ett förtroende upp och detta går inte att överföra. Han menar vidare att kunskap ska 

dokumenteras just för att ett projekt inte ska behöva stanna upp om en person försvinner. 

Detta är något Syncron är mycket bättre på idag jämfört med för 10 år sedan.  Respondent 

B känner varje dag att han skulle vilja ha mer dokumenterat men att det inte alltid är 

särskilt roligt att ”skriva ner de där grejerna”. Tiden som finns läggs hellre på något annat. 

Respondent D uttrycker samma tankar och önskar att det skulle finnas en bättre uppbyggd 

Inside eftersom uppbyggnaden idag gör att användare specifikt måste veta var de ska leta.   

4.5 KUNSKAPSÖVERFÖRING  

Syncron har ingen strukturerad eller formell uppföljningsprocess efter avslutad 

utlandstjänstgöring. Då företaget är relativt geografioberoende fortsätter många med sina 

arbetsuppgifter när de flyttar hem (B). Den uppföljning som görs sker snarare nästa gång 

någon annan skickas iväg på utlandsuppdrag. Detta blir mer på ett praktiskt plan där 

frågor kring bank, lägenhet och bil ställs (A).  Nedan följer respondenternas tankar om 

kunskapsöverföring på Syncron. Dessa är uppdelade i två delar, repatriaterna och 

arbetsenheten. 

4.5.1 REPATRIATERNA  

Ingen av repatriaterna känner direkt att andra anställda tagit vara på den kunskap de fick 

från sin tid utomlands. Däremot menar alla att de inte heller vet om den är användbar för 

någon annan. Respondent B fortsatte i princip med samma jobb när han kom hem och 

menar att företaget som sådant tagit tillvara på den kunskap som han skaffat sig. 

Respondent C tror att det faktum att den amerikanska marknaden gjort honom till en mer 

säljande person kan vara en lärdom som han indirekt har delat med sig av till sina 

kollegor i Sverige. Det har aldrig varit ett möte där han disponerats tid för att berättat om 

hur man bör agera på den amerikanska marknaden men han tror ändå att den kunskapen 

kan ha spridits genom hans sätt att agera.  

När repatriaterna fick frågan om det är något de tycker skall förändras eller förbättras i 

kunskapsöverföringsprocessen svarade de alla nej till att börja med. Respondent A menar 

att det är orealistiskt att göra på något annat sätt då han inte ser vem som skulle vara 

publik till det han lärt sig förutom någon som eventuellt är på väg till USA. Han säger att: 

”Man har alltid en del erfarenheter att dela med sig av men det gör ju människor ändå”. 

Respondent B tycker det vore vettigt med en lite mer strukturerad uppföljning för att 



Tova Boustedt, Annika Reumark 
Uppsala universitet vt-2013 

	   24	  

kunna förbättra processen till nästa gång någon ska iväg, men han menar att detta 

förhoppningsvis plockas upp ändå när anställda pratar med varandra. Respondent C 

medger att han inte tänkt på detta särskilt mycket men ser inget stort behov av att det 

måste göras en stor sak av uppföljningen. Även han säger att det kommer lite naturligt 

men insåg under intervjun efter lite fundering att det kan vara bra för andra att lära sig om 

den amerikanska marknaden. Detta är dock inte någonting han anser måste göras formellt: 

”nu ska vi se vad du lärt dig i USA”. Istället lär sig kollegor detta via arbete i projekt. 

Repatriaterna ser lite olika på motivation till att dela med sig av- och ta emot kunskap. 

Respondent A och B känner ingen brist på motivation med att dela med sig eller ta emot 

kunskap. Ställer någon en fråga skulle den självklart besvaras, säger de. Respondent C 

svarar också självklart på frågor om de ställs men kände vid sin hemkomst ingen direkt 

motivation till att aktivt berätta för andra om det han lärt sig. Nu när han funderar över det 

känner han dock att han kanske borde ha gjort det. Respondent A menar att efter att ha 

jobbat på företaget i ett antal år, fås en bra känsla för vilka erfarenheter som kan vara av 

nytta för andra. Därför är det inte något man reflekterar över.  Respondent B är inne på 

samma spår: ”man funderar inte i termer om de ska vara till nytta eller ej eftersom man 

samlar på sig erfarenheter vare sig man vill eller inte”, säger han.  

Respondent A och B fick en ny roll på pappret när de kom tillbaka men gjorde egentligen 

samma sak som de gjorde i USA. Respondent C fick också en ny roll men med nya 

arbetsuppgifter när han kom tillbaka. För respondent C var detta något som var viktigt för 

motivationen, han hade inte velat komma hem och göra samma saker som han gjorde 

innan han åkte. Repatriaterna kände att det fanns en uppmuntran från kollegor att berätta 

om sin tid utomlands. Även om det vid hemkomst inte finns något formellt forum så 

frågade nyfikna kollegor hur det var på kontoret i USA.  

Tid är något som alla repatriaterna ser som ett hinder i en kunskapsöverföringsprocess. 

Respondent B tror inte att tillräckligt mycket tid sätts av medan respondent C inte vet om 

det bör läggas ner mer tid på kunskapsöverföring. Ingen av dem tycker att kollegor är 

återhållsamma med att dela med sig kunskap. Det är återigen saknaden av tid som gör att 

all kunskap som finns inte fås ut.  

Respondent A känner att han delar med sig av relationskunskap. Han har koll på vilka 

som är bra på vad och vilka som kan behöva stöttas. Från sin tid i USA vet han hur 

arbetsmoralen ser ut hos olika personer. Detta utnyttjas både av honom själv och av andra 
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när personal utvärderas inom Syncron vilket annars baseras på telefonmöten och 

tidrapporter. Respondent B är inne på samma spår och menar att han delar med sig av 

erfarenhetsbaserade kunskaper. Det han lärt sig i projekt försöker han förmedla till de som 

ska göra liknande saker i liknande projekt. Även respondent C känner att det han lärt sig 

när han jobbat ute på fältet hos kund är värdefullt att dela med sig av. Han vet hur olika 

kunder arbetar vilket kan vara värdefullt, framförallt för de som arbetar back-office och 

inte är ute hos kunder särskilt mycket. Att föra vidare kunskap om relationer och 

erfarenhetsbaserad kunskap är något respondenterna tycker är svårt. En teknisk 

specifikation eller liknande förutsätter bara att den är noggrant skriven för att andra ska 

kunna tillgodogöra sig den kunskapen medan kunskap om relationer och 

erfarenhetsbaserad kunskap innefattar så mycket mer (A, B & C). Respondent B tycker att 

det är mycket svårare att föra vidare den typ av kunskap som inte går att dokumentera: 

”3+3=6 är ju lätt att förklara men att förklara hur man läser av en kund, huruvida det finns 

en möjlighet att höja sitt pris är mycket svårare” säger han. Att förmedla 

erfarenhetsbaserad kunskap skriftligt anses vara svårt men alla respondenterna tror att det 

möjligt. Den tysta kunskapen försvinner ofta med en person och sedan vet man inte hur 

den ska ersättas den säger respondent A. Han tror att det vore bra att arbeta parallellt med 

efterträdare under en viss tid i samma miljö för att på så sätt kunna sprida mer 

erfarenhetsbaserad kunskap.  

På Syncron finns ingen databas eller dokument med struktur över vad de anställda har för 

kunskaper och kompetenser. Repatriaterna säger att de har rätt bra koll ändå eftersom de 

varit på företaget under en längre tid och känner mycket folk där. De medger att det för en 

ny person på företaget kan vara svårt att veta vilka som har vilka kunskaper (A, B & C).  

4.5.2 ARBETSENHETEN 

Alla anställda i organisationen får reda på när någon blir tillsatt på en utlandstjänst. Som 

nyanställd får man däremot inte veta vilka som tidigare har arbetat utomlands eller vilka 

som arbetar utomlands för tillfället. Via kollegor får de dock med tiden reda på vilka 

projekt som går utomlands och på så sätt vilka som jobbar med dessa. Denna information 

tas även ibland upp på kvartal och månadsmöten (D). Respondent D tror att anställda som 

varit på utlandstjänst till viss del har ny och användbar kunskap då de personerna är 

närmare marknaden där de jobbar, förutsatt att de jobbar med sådana projekt som finns 

där. Vidare säger respondent E att detta beror på hur kunskap definieras. De har samlat på 

sig mer erfarenheter men menar också att de som faktiskt får åka iväg redan har varit i 
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företaget ett tag och på så sätt redan har en massa erfarenheter. Att skicka iväg någon på 

utlandstjänst handlar enligt honom inte om utbildningssyfte utan om att tillämpa sina 

erfarenheter. De anställda som flyttar utomlands applicerar ju även den ”svenska 

modellen” och projektkunskapen på de nya kontoren (D).  

Den kunskapen som behövs från repatriaterna fås genom att fråga personen för specifika 

detaljer. Detta görs enkelt genom att boka in ett möte med den personen på kontoret eller 

genom att kommunicera på internet (D & E). Respondent D spekulerar kring huruvida 

repatriaternas synpunkter om och erfarenheter från den amerikanska marknaden skulle 

kunna skrivas ner för att sedan presenteras för kollegor. Han menar dock att det varken 

finns tid eller modeller för att detta skulle kunna genomföras. Utöver den arbetsrelaterade 

kunskapen pratar respondent D och E med repatriaterna om mer vardagliga och praktiska 

erfarenheter på grund av deras personliga intresse för resor. 

Respondent D har arbetat i samma team som respondent A under en längre tid. Han 

berättar att han har fått kunskap och input om den amerikanska marknaden där deras 

gemensamma projekt går. Samtidigt tror han att mycket av dessa kunskaper kommer ifrån 

projekt som respondent A jobbat med innan och efter han varit i USA. Respondent D 

kände respondent A innan respondent A åkte till USA och de hade kontakt under tiden då 

de jobbade i samma projekt. Det är ingen annan i det teamet som varit på utlandstjänst 

men däremot arbetar några personer i teamet från olika ställen i världen. Respondent E 

kan inte uppge någon kunskap som tillämpats direkt men har pratat med olika repatriater i 

olika projekt där han fått ta del av deras erfarenheter. Han har inte känt dessa sedan 

tidigare men de har inte varit helt främmande då han haft koll på vilka som varit på 

utlandstjänst.  

Respondent D ser inga skillnader i att arbeta med kollegor som varit på utlandstjänst eller 

inte har det. Han ser inte heller att repatriater är en extra tillgång bara för att de har jobbat 

utomlands. Däremot uppskattas repatriaternas erfarenheter från att ha varit ute och rest där 

de lärt känna nya människor och upplevt olika kulturer. Respondent E ser också den 

skillnaden, att repatriaternas internationella erfarenheter är en bra resurs.   

Respondent D och E jobbar dagligen i internationella projekt, där resurser plockas från 

olika kontor i världen.  Respondent D nämner att Syncron vill se sig som en 

”kulturorganisation” där det finns många olika kompetenser och att det egentligen inte 

spelar någon roll var de rent geografiskt befinner sig. I hans projekt görs många delprojekt 
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mot USA och det är i de fallen stor sannolikhet att någon på plats i USA tar det jobbet. 

Detta är bland annat av bekvämlighetsskäl då det föredras att matcha kompetenser i rätt 

tidzon. Respondent E uttrycker: ”Nu när jag tänker på det, inser jag mer och mer att det är 

väldigt globala projekt där många är iblandade…”. Utöver den process där en förfrågan 

om vilka resurser som behövs till ett projekt läggs i Inside görs detta även mer informellt 

kollegor frågar varandra om vem/vilka som bör kontaktas (A, B & E). Detta är något som 

respondent D styrker genom att säga: ”Man lär sig själv med tiden vilka typer av personer 

som har vilka typer av kompetenser. I vissa projekt behöver man lite nya, då går man via 

andra personer för att fråga vilka man ska kontakta”. Respondent E ser skillnad på 

svenska och utländska projekt och vill arbeta med internationella projekt för att få mer 

erfarenheter, resor och kontakter. 

Respondent D berättar att verksamheten i Polen har expanderat den senaste tiden vilket 

har medfört att många svenska projekt plockar in resurser från Polen. Detta ställer en hel 

del krav och gör projekten mer komplexa då resurserna kommer från olika affärskulturer. 

Han nämner till exempel att svenskar är väldigt noggranna med leverans och om det krävs 

sitter de uppe hela natten för att bli färdig, medan det i Polen finns lagstiftningar på att 

anställda inte får jobba mer eller mindre än åtta timmar per dag. Han berättar vidare att 

beroende på region fungerar företagskulturer olika och att detta är något som man bittert 

med tiden får lära sig hur det fungerar.   
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5. ANALYS  

Här analyseras insamlad data om Syncron utifrån vald teoretisk modell samt teorier kring 

kunskap. Upplägget följer cirkelstrukturen i modellen; Repatriaternas karaktäristik, 

arbetsenhetens karaktäristik samt socialiseringsprocessen. 

5.1  REPATRIATERNAS KARAKTÄRISTIK  

I denna del analyseras repatriaternas karaktäristik utifrån förmåga och motivation till att 

överföra kunskap inom Syncron. 

5.1.1 FÖRMÅGA ATT ÖVERFÖRA KUNSKAP 

Eftersom det är väl känt inom Syncron att de som får åka på utlandstjänstgöring redan har 

många års erfarenhet, ses repatriaterna av andra anställda som en kunskapsresurs. 

Kollegor är medvetna om att repatriaterna besitter värdefull kunskap och att de är experter 

på hur den amerikanska marknaden fungerar. Detta påverkar repatriaters förmåga att 

överföra kunskap positivt eftersom kollegor vänder sig till dem om de behöver hjälp. 

Repatriaterna har ett stort socialt nätverk inom Syncron, både för att de jobbat länge på 

företaget men även tack vare deras utlandstjänstgöring där de har skaffat nya kontakter. 

Att repatriaterna har ett utbrett nätverk möjliggör kunskapsöverföring, inte bara till de 

närmsta kollegorna på kontoret utan även till andra kollegor runt om i världen. Det sociala 

nätverket är viktigt för att repatriaterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Mycket 

kommunikation sker inom nätverket och eftersom det används i det dagliga arbetet har det 

stor potential att bidra positivt till repatriaternas förmåga att överföra kunskap. 

Förutom den kunskapsöverföring som sker direkt mellan repatriaterna och kollegor finns 

det även en annan viktigt aspekt när det gäller hur Syncron tar vara på repatriaternas 

kunskaper från utlandstjänstgöringen. I och med att repatriaterna har fortsatt med vissa av 

de arbetsuppgifter de hade när de var i USA är deras nya kunskaper i hög grad relevanta 

och applicerbara för deras arbete. Deras nya kunskap har därför mindre risk att förbli 

outnyttjad eftersom de får direkt användning av den i det dagliga arbetet. En annan positiv 

effekt av detta är att den tysta kunskapen som repatriaterna skaffat sig, och som de kanske 

inte ens är medvetna om att de har, också har större chans att komma fram när deras 

arbetsuppgifter relaterar till deras internationella erfarenheter.  Även om denna kunskap 

inte överförs till kollegor kan det ändå sägas att Syncron som företag har tagit tillvara på 
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repatriaternas kunskaper. Viktigt att understryka är dock att det endast är den kunskap 

som är direkt applicerbar på arbetsuppgifterna som utnyttjas. 

Att repatriaterna har höga positioner när de återvänder till arbetsenheten är en av de 

faktorer som Blakeney et al. (2009) identifierat som positivt bidragande till repatriaters 

förmåga att överföra kunskap. Samtliga repatriater på Syncron i Stockholm har höga 

positioner men på grund av att Syncron är en platt organisation har denna faktor troligtvis 

mindre inverkan jämfört med större företag med en mer hierarkisk organisation. Det är 

inte på grund av repatriaternas höga positioner som kollegor vänder sig till dem när de 

behöver information och hjälp utan på grund av deras erfarenheter. Det är självklart svårt 

att skilja dessa faktorer åt då mer erfarenheter oftast också innebär att man har en högre 

position. Men som sagt är det i det här fallet inte den höga positionen i sig som påverkar 

repatriaternas förmåga att överföra kunskap. 

5.1.2 MOTIVATION ATT ÖVERFÖRA KUNSKAP 

Förutom att ha en bra förmåga att överföra kunskap menar Blakeney et al. (2009) att 

repatriaternas motivation till att överföra kunskap också är en viktig del i 

kunskapsöverföringsprocessen. Då repatriaterna på Syncron alla samlat på sig 

erfarenheter både innan utlandstjänsten och också under den, där bland annat de tre 

respondenterna var med och utvecklade verksamheten i USA, finns ett engagemang för 

arbetsenheten. Detta gör att de är motiverade att berätta för andra vilket varierar med 

personliga egenskaper och individuella mål.  Även om respondent A och B inte känner 

någon brist på motivation att dela med sig kunskap pratar de i termer som ”självklart 

ställer jag upp om någon kollega frågar”. De har med andra ord ingen brist på motivation 

att överföra kunskap när deras kunskap väl efterfrågas. Risken här är dock att kunskapen 

som inte efterfrågas stannar kvar hos repatriaterna. Respondent C kände att det var väldigt 

viktigt att få en ny roll på Syncron efter det han kom hem och att detta påverkade hans 

motivation att utvecklas på Syncron. Tack vare detta stannade han kvar på Syncron vilket 

också medför att hans kunskaper från utlandstjänstgöringen finns kvar inom företaget. 	    
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5.2 ARBETSENHETENS KARAKTÄRISTIK 

I denna del analyseras arbetsenhetens karaktäristik utifrån förmåga och motivation till att 

motta kunskap inom Syncron. 

5.2.1 FÖRMÅGA ATT MOTTA KUNSKAP 

Med arbetsenhetens förmåga att motta kunskap från repatriater menar Blakeney et al. 

(2009) dess attityd till att vilja lära och hur kunskap fångas upp och nyttiggörs, vilket 

kallas absorptionsförmåga. Då de anställda på Syncron känner att de uppmuntras till att 

komma med nya idéer och att verksamheten jobbar mot ständig förbättring tyder det på att 

det finns en vilja till att lära hos arbetsenheten. Detta kan i sin tur bero på att Syncron är 

en organisation där värdet av de anställdas kompetenser är högt och där deras specifika 

kunskaper används både internt men också över landsgränser. Trots detta är 

kunskapsöverföring inget vedertaget begrepp eller något som det pratas specifikt om på 

Syncron. Detta märktes tydligt under intervjuerna då frågor om vad respondenterna 

förmedlar för kunskap ställdes. Deras spontana svar var att deras kunskap som de fått 

under sin utlandstjänstgöring utnyttjades först då andra anställda skulle åka iväg på 

liknande uppdrag och då praktiska frågor behövde besvaras. 

På Syncron sker nästan allt arbete i projekt där de anställda är vana att lära sig av 

varandras kunskaper och erfarenheter. Likaså lär de sig av andra företag i gemensamma 

projekt mot olika kunder vilket utökar förmågan att identifiera och applicera extern 

kunskap. Detta innebär att Syncron som arbetsenhet är bra förberedda för att ta emot och 

utvärdera ny kunskap de behöver vilket gör att de har en bra absorptionsförmåga. 

Däremot efterfrågas ofta en specifik kunskap som ska användas för ett projekt. Hur 

erfarenhetsbaserad kunskap fångas upp från repatriaterna är inte lika självklart. Det finns 

inte någon uttalad process hur dessa kunskaper ska tas tillvara, men detta görs i viss mån 

indirekt genom projektarbeten där projektmedlemmar till exempel lär sig om hur det är att 

arbeta med en viss kund. I och med den dokumentation som sker under och efter ett 

projekt dokumenteras även till viss del repatriaternas tysta kunskap. Den kunskapen kan 

sedan användas i kommande projekt. Därför finns det en chans att repatriaternas 

erfarenheter dokumenteras, trots att det inte finns någon process för detta. Även om 

ambitionen finns till att driva och genomföra verksamhetsförbättringar är processen för 

detta inte självklar på Syncron. De anställda upplever att det krävs en del för att ta steget 
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från idé till verklighet och att det därför inte sker så ofta. Då heller inte verksamhetsplaner 

alltid utvärderas och följs upp kan de idéer som en gång lyfts fram tappas.  

5.2.2 MOTIVATION ATT MOTTA KUNSKAP 

Ett globalt tankesätt är en av de faktorer som enligt Blakeney et.al (2009) ska ge 

arbetsenheten en motivation till att motta repatriaternas kunskap. Då Syncron jobbar i 

många globala projekt där medarbetare från olika länder jobbar tillsammans är detta 

globala tankesätt något som finns. De anställda vet hur det skiljer sig att arbeta med 

människor från olika kulturer och har själva märkt av detta i olika projekt. En intressant 

aspekt är att en av respondenterna säger att man med tiden får lära sig om hur ett visst 

projekt i ett annat land fungerar. Detta tyder på att erfarenheter från tidigare projekt som 

skulle kunna utnyttjas inte förmedlas inom företaget. Projektmedlemmarna får istället 

själva genom sitt arbete lära sig hur det går till.  

Syncron har en samarbetsvillig management stil vilket syns tydligt då alla respondenter 

flera gånger påpekar hur kunskap värderas högt och hur de anställda hjälps åt i projekt. 

Kollegor är i behov av varandra och är motiverade till att lyssna och lära, gärna till 

erfarenheter från tidigare projekt. Detta sker för specifik teknisk kunskap som kan vara till 

nytta för ett projekt. Däremot läggs kanske inte tillräckligt fokus på repatriaternas 

erfarenheter från arbetet utomlands, och tid till att ta tillvara den, även om dessa skulle 

kunna vara bra för projekteten. Medvetenheten om detta verkar saknas.   

5.3  SOCIALISERINGSPROCESSEN  
I socialiseringsprocessen möts repatriaten och arbetsenheten där en relation mellan dem 

byggs upp, vars kvalité kan påverka kunskapsöverföringsprocessen. 

5.3.1  SOCIALISERINGSPERIODEN  

Socialiseringsperioden, tiden där repatriaten kommer tillbaka till arbetsenheten och 

anpassar sig till rådande normer och försöker passa in, är väldigt kort eller nästan 

obefintlig i Syncrons fall. Repatriaterna har under hela sin tid utomlands haft tät kontakt 

med sina kollegor i Sverige och vet på så sätt vad som händer och vilka projekt som görs 

hemma. Detta medför att repatriaterna ganska snabbt kan sättas in i projekt då de har bra 

koll på verksamheten i Sverige. Att repatriaterna har god kontakt med Sverige under tiden 

gör också att de anställda där hemma vet vilka de är och vad de gör. Trots att repatriaterna 

är långt borta under sin utlandstjänstgöring fortskrider den interna kommunikationen och 
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förtroendet för varandra finns kvar. Kommunikationen inom nätverket i kombination med 

att Syncron är ett relativt litet företag gör alltså att socialiseringsperioden är väldigt kort. I 

interaktionen mellan repatriater och arbetsenheten innan repatriaten återvänt utbyts även 

kunskaper och erfarenhet till viss mån. Detta kan ses som en risk då kanske kunskap 

tappas just för att företaget anser att det inte behövs någon generell överföringsprocess vid 

repatriaternas hemkomst.  

Att Syncron inte har någon generell överföringsprocess vid repatriaters hemkomst medför 

även att det heller inte ges någon tid för repatriaterna att dokumentera och presentera sin 

utlandstjänst. En konsekvens av detta är att nyanställda som inte har ett socialt nätverk 

inom Syncron inte vet var den kunskap som de kan behöva finns. De kanske inte ens vet 

om att kunskapen existerar vilket i sin tur ineffektiviserar arbetet inom verksamheten.  

Men med en hög nivå av kommunikation och tillit är ändå socialiseringsprocessen 

effektiv vilket också Szulanski (1996) visat vara de två faktorer som är viktiga för att inte 

kunskap ska fastna.  

5.3.2  KOMMUNIKATIONSFREKVENS  

Socialiseringsprocessen involverar en viss kommunikationsfrekvens där repatriaten 

interagerar med arbetsenheten för att uppfatta förväntningar samt att arbetsenheten lär 

känna repatriaten. I Syncrons fall är intensiv kommunikation och interaktion en viktig del 

i verksamheten. Kollegor är beroende av varandras kompetenser och måste därför ständigt 

föra dialog med varandra. Detta gäller således även repatriaterna och eftersom de redan 

jobbat länge på Syncron är detta något som kommer naturligt för dem.  I och med 

Syncrons arbetssätt där kommunikation och informella möten mellan kollegor är viktigt 

finns det stor potential för att repatriaternas kunskaper sprids. Däremot kan avsaknaden av 

formella möten göra att repatriaterna endast träffar samma personer som sitter i samma 

projektgrupp, vilket i sin tur kan hämma kunskapsöverföring för relevanta mottagare. 

Som nämnts tidigare är det dock endast den direkt applicerbara kunskapen hos 

repatriaterna som sprids genom denna interaktion. På det sätt som Syncron hanterar 

repatriaters kunskap i nuläget är det med andra ord ytterst viktigt att repatriaterna får 

arbetsuppgifter som är kopplade till deras internationella erfarenheter. Även om detta sker 

finns det ändå en risk att en stor del av repatriaternas kunskap stannar hos dem eftersom 

det inte är troligt att all kunskap kan appliceras i projekten. 
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5.3.3  UTVECKLING AV TILLIT 

Att ha förtroende för repatriaterna verkar inte vara något problem på Syncron då 

repatriaterna är kända sedan tidigare och kollegor vet att de har värdefulla kunskaper. 

Repatriaterna ses som en resurs för företaget då de har fått insikt i hur Syncron fungerar i 

ett annat land. Likaså har repatriaterna tillit för arbetsenheten då de har kontakt med den 

redan innan hemkomsten. Den platta organisationstypen och arbetssättet på Syncron 

verkar bidra till att utvecklingen av tillit går snabbt. Då arbetet utförs i projektform där 

projektgrupperna är hopsatta efter behövda kompetenser vet medlemmarna av 

projektgruppen att de kan lita på att kollegorna kan sin sak. De ses dessutom ofta i möten 

med projektgruppen men också med arbetsenheten vilket gör att de umgås och därför 

lättare skapar tillit för varandra. 

Det verkar som att repatriaterna nästan direkt vid hemkomst blir ”en i gruppen” och på ett 

sätt är de redan det tack vare att de haft kontakt och arbetat ihop trots geografiskt avstånd. 

Under sin tid utomlands har de arbetat med flera personer som de troligtvis kommer jobba 

tillsammans med på hemmakontoret. Som medlem i gruppen är det också lättare för 

repatriaterna att överföra kunskap eftersom både de och arbetsenheten tillsammans kan se 

nyttan av den. Till exempel såg Respondent C att hans lärdomar om att vara mer 

säljinriktad i projekt togs emot av kollegor. 

5.4 ATT TA VARA PÅ TYST KUNSKAP  

Den kunskap som respondenternas skaffat sig under sin tid utomlands är till största del 

erfarenhetsbaserad och i hög grad personlig vilket kan definieras som tyst kunskap. Denna 

kunskap är svår att på ett enkelt sätt överföra till kollegor men resultaten från intervjuerna 

har visat att detta ändå till viss del lyckas. När repatriaterna jobbar i projekt där deras 

erfarenheter kommer till praktisk nytta delar de med sig av denna kunskap till kollegorna 

inom projektet vilket medför att dessa kollegors tysta kunskapsbank utökas som de i sin 

tur kan ta med sig i sitt framtida arbete. Det kan även konstateras att den tysta kunskapen 

till viss del omvandlas till explicit kunskap genom den dokumentation som görs under och 

efter varje projekt på den interna hemsidan Inside. Det är dock svårt att avgöra till vilken 

grad detta sker. Precis som Nonaka (2001) säger är omvandlingen av tyst till explicit 

kunskap en kritisk process där värdefull kunskap kan gå förlorad.  
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6. SLUTSATS 

Syncron saknar en formell, uttalad kunskapsöverföringsprocess men studien har visat att 

repatriaternas nya kunskaper ändå till viss del sprids och tas tillvara. Detta sker genom en 

mer informell process då repatriaterna jobbar i projekt där de kan tillämpa sina kunskaper. 

Den kunskap som inte kan kopplas direkt till praktisk användning stannar hos 

repatriaterna som, om de sedan slutar, försvinner ur företaget. Det är därför ytterst viktigt 

att repatriaterna vid hemkomst får arbetsuppgifter som relaterar till deras internationella 

erfarenheter då det är genom detta Syncron tar vara på deras nya kunskaper.   

Ett av de hinder som identifierats är den omedvetenhet om värdet av kunskapsöverföring 

genom repatriater, som finns hos medarbetarna på Syncron. Liksom Cerdin och Lazarova 

(2007) förespråkar har det setts att medvetenheten om denna komplexa 

överföringsprocess är betydelsefull för att inte verksamheten ska tappa viktig kunskap. 

Repatriaterna tycks heller inte vara helt medvetna om vilka kunskaper de faktiskt har fått 

med sig från utlandstjänstgöringen vilket även Blakeney et. al (2009) har visat påverka 

kunskapsöverföringen negativt. Att inte ha en uttalad process gör att det inte heller finns 

någon tid utsatt för repatriaterna att dokumentera eller berätta om sina erfarenheter vilket i 

sin tur, på lång sikt, kan ineffektivisera arbetet inom verksamheten.  

En viktig drivkraft för kunskapsöverföringen på Syncron är den kommunikation som sker 

mellan de anställda. Kollegorna är beroende av varandras olika kunskaper vilket gör att de 

ständigt måste interagera. Att Syncron är ett relativt litet företag med en platt organisation 

bidrar till att denna kommunikation kan flöda fritt. Ytterligare en drivkraft som 

identifierats är Syncrons arbetssätt; för att genomföra ett projekt tar 

projektgruppsmedlemmarna del av- och utnyttjar varandras kompetenser och erfarenheter. 

Studien har visat att Syncron har många av de egenskaper som gör att det finns en stor 

potential för en effektiv kunskapsöverföring genom repatriater. Det behöver kanske inte 

finnas en formell process men det är viktigt att Syncron värdesätter repatriaters kunskap 

och kunskapsöverföring. På så sätt skulle mer kunskap kunna spridas och risken för att 

kunskap försvinner ur företaget skulle bli mindre.    
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna studie har tittat på kunskapsöverföring hos ett relativt litet företag till skillnad från 

tidigare studier inom området där stora företag har satts i fokus. Då resultaten för denna 

studie har visat att många faktorer som påverkar kunskapsöverföring är en direkt följd av 

företagets storlek och organisationstyp vore det därför intressant att titta närmre på 

skillnader mellan stora och små samt mellan platta och hierarkiska företag.  

De repatriater som intervjuats i denna studie hade alla sedan tidigare många års erfarenhet 

från företaget vilket visade sig vara en faktor som påverkade kunskapsöverföringen. 

Fortsatta studier inom området skulle förslagsvis kunna undersöka mer oerfarna anställda 

som får åka på utlandstjänstgöring för att se hur detta påverkar processen. 

Fallstudieföretaget i denna uppsats är ett globalt företag med flera kontor runt om i 

världen men till skillnad från många andra globala företag arbetar de tätt tillsammans över 

landsgränserna. Eventuellt skulle den antydan till ignorans mot repatriaters kunskaper 

som noterats kunna förklaras genom detta, vilket vore intressant att undersöka vidare.   

Ytterligare ett förslag till vidare forskning inom området är att närmare undersöka de 

effekter som en effektiv kunskapsöverföring faktiskt får för verksamheten.  
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APPENDIX A 
Intervjuguide 1 
Presentation av respondent 

• Vad är din arbetsuppgift och titel på Syncron? 
• Hur länge har du arbetat på Syncron och hur länge har du haft din nuvarande roll? 
• När var du på utlandstjänstgöring och hur kommer det sig att du gjorde den? 

   Var var du och hur länge? 
  Vilka arbetsuppgifter hade du där?  
  Skiljde sig dessa från vad du gjort tidigare och gör idag? 

Påståenden 

• På en skala från 1-5, hur upplever du att andra har fått användning av dina 
kunskaper från utlandstjänsten? Där 5 är att de fått mycket användning och 1 
ingen alls.  

• På en skala från 1-5, hur upplevde du att komma tillbaka till Stockholmskontoret 
efter din utlandstjänstgöring? Där 5 är problemfritt och 1 är problematiskt 
 

Arbetssätt 

• Hur jobbar ni på Syncron i Stockholm?  
• Jobbar ni i team och i så fall hur stora?  
• Är det oftast samma personer som jobbar tillsammans?  
• Är det samma personer som gör samma typ av projekt? 
• Finns det olika avdelningar?  
• Hur pass mycket interagerar de? 
• Hur ofta har ni projekt-, avdelnings- och kontors-möten?  
• Skiljer sig utbytet av kunskap på informella/formella möten? 
•  

Kunskap 

• Hur beskriver ni kunskap inom Syncron? 
• Hur värderas kunskap inom Syncron?  
• Hur hittar du den informationen eller kunskap du behöver inför ett projekt? 
• Hur dokumenteras kunskap inom företaget? 
• Har ni någon policy eller dokument som beskriver hur kunskap överförs inom 

företaget?  
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Utlandstjänstgöring 

• Vad är syftet med att skicka iväg anställda utomlands? 
• Finns det någon policy om utlandstjänstgöring?  

Vad innebär den? 
• Vilken typ av kontakt hade du med kontoret i Sverige innan du kom tillbaka från 

utlandstjänsten? 
Hade du någon mentor/kontaktperson? 

• Vad har du lärt dig arbetsmässigt utomlands och är det något speciellt som du har 
tagit med dig till Sverige? 

• Upplevde du arbetsmässigt några skillnader mellan Syncron i Sverige/utomlands?  
Tror du att dessa skillnader har påverkat hur och vad du har delat med dig av 
vid hemkomst? 

Kunskapsöverföring 

• Hur ser uppföljningen ut av Syncron efter avslutad utlandstjänstgöring? 
Hur tog andra anställda tillvara på kunskaper och erfarenheter som du fick 
med dig hem? 
Finns det något som du skulle vilja ändra på/förbättra? 

Motivation 

• Upplever du en brist på motivation i att dela med dig av kunskap eller ta emot 
kunskap? 

• Fick du någon ny typ av roll vid hemkomst?  
Påverkade detta din motivation att förmedla din nya kunskap?  

Processen 

• Kände du en uppmuntran från kollegor att dela med dig/berätta om erfarenheter 
från utlandstjänstgöringen? 

• Vad upplever du som hinder för kunskapsöverföringsprocessen? 
• Upplever du att kollegor är återhållsamma med att dela med sig av 

information/kunskap? 
Kunskap 

• Vilken typ av kunskap delar du med dig av?  
• Vilken typ blir du tilldelad? 
• Finns det någon speciell typ av kunskap som är lättare/svårare att föra vidare än 

annan?   
Vilken i så fall? 

 
• Går all typ av erfarenhetsbaserad kunskap att förmedla skriftligt? 

(Databas/rapport) 



Tova Boustedt, Annika Reumark 
Uppsala universitet vt-2013 

	   41	  

I vilken utsträckning vet du vad dina kollegor på det egna respektive de 
andra kontoren besitter för kunskap och kompetens?  
Hur får du reda på det? 

• Känner du att det var svårt att veta om vissa erfarenheter du samlade på dig skulle 
vara av nytta för Syncron? 

Slutligen, finns det något konkret som du kan berätta där du har stött på det vi har pratat 
om? (anekdot) 

 

Är det okej för dig om vi återkommer längre fram om vi skulle behöva någon 
kompletterande info? I så fall, föredrar du per mail eller telefon?   
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Intervjuguide 2 
Presentation av respondent 

• Vad är din arbetsuppgift och titel på Syncron? 
• Hur länge har du arbetat på Syncron och hur länge har du haft din nuvarande roll? 

 
Påstående 

• På en skala från 1-5, hur upplever du att du fått användning av andras kunskap 
från deras utlandstjänstgöring? Där 5 är att du fått mycket användning och 1 ingen 
alls.  
 

Arbetssätt 

• Är det oftast samma personer som jobbar tillsammans i projekt?  
• Är det samma personer som gör samma typ av projekt? 
• På Syncron generellt: Uppmuntras du att komma med nya idéer? Upplever du att 

det sker kontinuerliga förbättringar av verksamheten på Syncron? 
 

Kunskap 

• Hur beskriver ni kunskap inom Syncron? 
• Hur värderas kunskap inom Syncron?  
• Hur hittar du den informationen eller kunskap du behöver inför ett projekt? 
• Informeras ni om vilka som har varit ute på utlandstjänstgöring? 
• Tror du att de som kommer tillbaka från utlandstjänstgöring har mycket ny 

kunskap? 
Vad är det för typ av kunskap? 

Hur får du i så fall tag på denna kunskap?  

Frågar du? Berättar personen? 

• Finns det något konkret som du lärt dig och fått användning av från någon som 
varit på utlandstjänstgöring?  
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Arbetsenheten 

• Har du jobbat i projekt där någon/några har varit på utlandstjänstgöring? 
Har du känt denna/dessa personen/personerna sedan tidigare? 
Har du upplevt någon skillnad i att ta emot kunskap om du har känt 
personen sedan tidigare eller inte? 

 
• Märker du någon skillnad att jobba i projekt där någon har varit utomlands?  

Är det en resurs?  
Svårt att jobba tillsammans med? (för att personen har varit borta en längre 
tid) 

• Jobbar ni mycket globalt i projekten? (Med de andra Syncronkontoren? Måste du 
”tänka” globalt?)  

• Har du i ditt arbete i Sverige varit i kontakt med någon från Syncron i Sverige som 
varit på utlandstjänstgöring? 
 

Hur vet du i så fall vem du ska kontakta och vilken kunskap han/hon har?  

Har du skapat ett eget nätverk?  

Tar du hjälp av någon på hemmaplan som har bättre koll? 

Vilka faktorer påverkar vem du tar kontakt med? (innefattas han/hon i ditt 
sociala nätverk t.ex.?) 

Finns det skillnader mellan helt svenska projekt och utländska projekt? 

• Har du i ditt arbete i Sverige varit i kontakt med någon från Syncron i Sverige som 
varit på utlandstjänstgöring? 

• Är det okej för dig om vi återkommer längre fram om vi skulle behöva någon 
kompletterande info? I så fall, föredrar du per mail eller telefon? 

  

 

 
 
 
 

 


