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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Anders Forssell. Vi vill även tacka alla andra som på olika sätt 

har bidragit till uppsatsen, ingen nämnd och ingen glömd.  
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Sammandrag 

Kunskap som en av de viktigaste resurserna är väl uppmärksammad hos organisationer, men 

vad kunskap är och hur kunskapen sprids är inte lika självklart. För att skapa mer förståelse, 

intervjuade vi anställda som via sitt jobb har spenderat en viss tid utomlands. Syftet med vår 

studie är att undersöka dels vilka kunskaper respondenterna fått från vistelsen, dels vilka 

kanaler de har haft tillgång till efter hemkomsten för att kunna sprida kunskaperna vidare. 

Studien visar att respondenterna har fått många nya kunskaper och haft tillgång till flera olika 

kanaler. Det finns hinder som lett till att kanalerna inte använts på bästa möjliga sätt för att 

sprida kunskaperna vidare till deras kollegor.  
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Inledning 

Kunskap anses vara den viktigaste resursen för att en organisation ska nå framgång (Gupta & 

Govindarajan, 2000) och i dagens skiftande marknad, kan kunskap vara det enda säkra 

triumfkort organisationer kan ha för att kunna utvecklas och skapa konkurrenskraft (Nonaka, 

1991).  

 

Att ta tillvara på kunskapen inom en organisation kan innebära ett omfattande arbete och ett 

vanligt problem är att organisationen inte har en klar uppfattning om vad kunskap egentligen 

är, vilket enligt Nonaka är ett av skälen till varför företag ibland inte lyckas tillvarata kunskap 

på bästa möjliga sätt. Kunskapen skapas hos individen och för att dra nytta av denna måste 

företaget omvandla den personliga kunskapen till organisatorisk kunskap (Nonaka, 1991). 

 

Chai (2003) anser att överföring av personer är det mest populära tillvägagångssättet för att 

sprida kunskap. Hos de organisationer som har en stor del av sin verksamhet utomlands är det 

extra viktigt att individer för över sin kunskap både till och från huvudkontoret (Bender & 

Fish, 2000).  

 

Bender & Fish (2000) anser att de anställda genom att befinna sig och arbeta utomlands får 

viktiga erfarenheter och personlig utveckling som har betydelse för företagets internationella 

verksamhet, speciellt om kunskaperna överförs till högkvarteret. De anställda kan fylla ett 

behov av expertis som inte finns lokalt och de kan till exempel besitta kulturell förståelse och 

affärskunskap som kan vara en god tillgång vid olika samarbeten (Bender & Fish, 2000). 

 

Pless, Maak & Stahl (2011) finner i sin studie att utlandsplacerade tar med sig hem kunskap 

som behövs för att möta utmaningarna i jobbet som ledare. Kunskapen skapas från 

erfarenheter, och Pless, Maak & Stahl (2011) delar in dem i sex olika områden: ansvarsfullt 

tankesätt, etisk kunskap, kulturell information, egen utveckling, samhällsbyggnad och ett 

globalt perspektiv. 

 

Trots samsynen bland forskare om att anställda som varit utomlands har värdefulla kunskaper, 

finns det i praktiken många hinder för att sprida kunskapen till organisationen hemmavid. En 

undersökning från svenska konsultfirman PwC (2013) visar att vikten av utlandsuppdrag för 

svenska multinationella företag har ökat sedan deras förra undersökning 2009, men PwC 

rapporterar även att det saknades uppföljningar och att företagen behövde förbättra sitt arbete 
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med att ta hem de anställda från utlandsuppdrag och dra nytta av deras kunskaper på 

hemmaplan. Med tanke på finanskrisen 2008 är det inte konstigt att vikten av utlandsuppdrag 

har ökat sedan 2009, men desto mer anmärkningsvärd är bristen på uppföljningar från 

företagens sida.  

 

Tidigare studier kring anställda som återvänder efter utlandsuppdrag har ofta fokuserat på hur 

den enskilde anställde upplever situationen och hur processen påverkar den anställde och 

dennes familj, särskilt omvänd kulturchock och hur den anställde återanpassar sig till 

hemlandet (Nery-Kjerfve & McLean, 2012). Andra studier visar mer specifikt på hinder när 

det gäller att ta till vara på kunskaper från utlandsvistelsen. Oddou, Osland & Blakeney 

(2009) anser att företag som skickar ut anställda saknar metoder för att ta tillvara på deras 

kunskaper. Denna brist på metoder kan leda till negativa effekter som hög personalomsättning 

kopplat till ett missnöje med företagets stöd under återvändningsprocessen (Stahl m. fl., 

2009), för kort uppföljning (Pless, Maak & Stahl, 2011) eller barriärer till kunskapsöverföring 

(Szulanski, 1996). Szulanski (1996) tar upp fyra områden som kan leda till barriärer för 

kunskapsöverföringen: egenskaper hos kunskapen, hos källan, hos mottagaren och hos 

organisationskontexten. Enligt Szulanski behövs en fertil omgivning inom organisationen och 

bra relationer mellan källa och mottagare i organisationen för att kunskapsöverföringen ska gå 

bra.  

 

Gupta & Govindarajan (2000) anser att multinationella företag utmärker sig genom sin 

överlägsna förmåga att överföra kunskap, men kunskap är minst lika viktigt för andra typer av 

organisationer. Kim & Lee (2006) anser att kunskap är en viktig resurs för att genomföra 

myndighetsutövning. Ett svenskt exempel på internationell kunskapsöverföring hos 

myndigheter är den svenska regeringens mål att förbättra internationaliseringen i den svenska 

högskolan, med bland annat högre lärarrörlighet (Regeringens proposition 2008/09:175).  

 

Syfte och frågeställningar 

Vår uppsats utgår från följande frågeställning: Hur kan anställda som jobbat utomlands dela 

med sig av sina kunskaper till kollegorna hemmavid? 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställda delar med sig av sina kunskaper genom en 

komparativ studie av Uppsala universitet och Sandvik AB. Vi avser att undersöka vilka 

likheter och skillnader det finns mellan organisationerna när det gäller vilken typ av kunskap 
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de återvändande anställda har fått och deras tillgång till och användning av 

kommunikationskanaler för att dela med sig av kunskaperna.  

 

Kunskap 

Vad kunskap är beror på vilket synsätt man har på kunskap. Chai (2003) beskriver hur 

definitionen enligt kunskapsteorin beror på om man har ett objektivt eller konstruktivt 

perspektiv. Skillnaden ligger i om kunskapen är beroende eller oberoende av personen som 

bär på kunskapen. Det objektiva perspektivet innebär att kunskapen är ”stillastående” 

(oförändrad), medan konstruktivisterna anser att kunskapen är en process, det vill säga att den 

kan förändras, att den inte kan separeras från personen (Chai, 2003). 

 

Kunskap visar sig i många former. Skyrme (1999) beskriver kunskapens olika ansikten enligt 

följande: ”There are facts, there is the knowledge to perform a certain task having learnt a 

particular skill, and there is knowledge that something is right, according to your personal 

beliefs”  (s. 46).  

 

Nonaka (1991) beskriver processen att skapa kunskap som tre steg som följer på varandra: 

själva skapelsen, spridningen av kunskapen och sedan att förkroppsliga kunskapen i 

teknologier och produkter. Kunskapen är från början subjektiv kunskap hos en individ, sedan 

kan den delas med andra och bli till organisationens kunskap. Att skapa ny kunskap är 

beroende av individens kunskaper, men även den kollektiva förståelsen hos organisationen 

om vad organisationen gör och är till för. Genom att skapa och omskapa kunskap återskapar 

man världen, och alla anställda är viktiga i den processen.  

 

Nonaka (1991) delar in kunskapen i två olika typer, uttalad och tyst. Uttalad kunskap är lätt 

att berätta om och dela med sig, den är nedskriven och systematisk. Tyst kunskap är däremot 

svår att berätta om och dela med andra. Den tysta kunskapen hör enligt Nonaka till en specifik 

individ och en specifik kontext. Den består av kunskap om hur man gör saker, men även 

kognitiva idéer som är tagna för givet av individen ifråga.  

 

Tyst kunskap kan läras in genom observation, härmning och övning. Men om den inte 

omvandlas till uttalad kunskap så kan den inte utnyttjas av organisationen som en helhet, utan 

bara av enstaka personer (Nonaka, 1991).  
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Modellen om kunskapsöverföring 

Gupta & Govindarajan (2000) bygger en modell kring kunskapsöverföring inom 

multinationella företag på det, inom kommunikationsteorin, vanliga ramverket med sändare 

och mottagare, samt olika faktorer som påverkar överföringen av kunskap. De grundläggande 

delarna i ramverket är sändare, kodning, kanal, mottagare, avkodning och tolkning av 

meddelandet. Sändare, kodning och kanal påverkar utflödet av kunskap, medan kanal, 

mottagare, avkodning och tolkning påverkar inflödet av kunskap. Kanalen är därmed den 

faktor som påverkar både utflöde och inflöde av kunskap. 

 

Kunskapsspridning 

Kunskapen kan spridas på flera olika sätt. Den kunskap som enligt Erikson är mer 

betydelsefull, men har mer otydligt innehåll, sprids inte via formella medel utan informella 

såsom via kollegor under kaffe- och lunch rasterna eller i korridorerna (Erikson, 1960). 

 

Daft & Lengel (1984) för fram två syften med att dela med sig av kunskap inom 

organisationer, det ena är om man har brist på information och vill åtgärda detta, det andra att 

informationen är tvetydig och kan tolkas på flera olika sätt. För att åtgärda bristen på 

information behövs mer kunskap. För att komma tillrätta med tvetydig information behövs 

feedback och därför krävs innehållsrika kanaler, som kan innebära att man träffas och pratar 

med varandra. Författarnas slutsats är att de kanaler som används för att dela med sig av 

information kan anpassas utifrån behovet av mer eller tydligare information. 

 

Kanaler 

Kommunikation innebär ett utbyte av information som leder till en gemensam syn. 

Kunskapskanalerna är de media som hjälper till att förmedla informationen. Olika kanaler 

skiljer sig åt vad gäller förmågan att överbrygga olika referensramar, och få en gemensam 

syn. Rika (rich) kanaler är bättre på överbrygga olika referensramar och passar därför bättre 

till kunskap som kan tolkas på olika sätt (Johnson & Lederer, 2005). En rik kanal innebär 

också snabbare respons, mer personlig kontakt, större språklig variation och kan skräddarsys 

till sändaren och mottagaren, medan en fattig (lean) kanal innebär mindre respons, mindre 
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personlig kontakt, och mindre variation och ingen möjlighet till skräddarsydda meddelanden 

(Daft & Lengel, 1984).  

 

Kanalrikedomen är ett kontinuerligt mått, inte diskret, och består därför av en glidande skala 

från rik till fattig. Den rikaste kanalen är att träffas personligen. Då kan man använda ord, 

tonfall, kroppsspråk, papper och penna, och få direkt respons från sin samtalspartner. Mest 

fattigt är meddelanden där man inte vet vem mottagaren är och inte kan få svar direkt, 

samtidigt som man endast kan använda begränsade sätt att kommunicera (Daft & Lengel, 

1984). 

 

Nedan finns en tabell över de två ändpunkterna på skalan, av rika och fattiga kanaler. Vi har 

gjort denna tabell med utgångspunkt i Daft & Lengels definition.  

 

Tabell. Faktorer hos kanalrikedom (Daft & Lengel, 1984, s. 560) 

Faktorer hos kanalrikedom 
Egenskaper hos rika 

kanaler 

Egenskaper hos fattiga 

kanaler 

Respons Omedelbart gensvar Inget gensvar 

Personlig kontakt Träffas face-to-face Ingen 

Variation 
Ord, tonfall, kroppsspråk, 

text, bild 
text, siffror eller bilder 

Möjlighet att skräddarsy 
Kan anpassas till sändare och 

mottagare 

Lika för alla, kan inte 

anpassas 

 

 

För att överföra tyst kunskap behövs mycket interaktion och innehållsrika kanaler, medan för 

uttalad kunskap räcker det med fattiga kanaler (Johnson & Lederer, 2005; Lazarova & 

Tarique, 2005). Det finns många olika skalor på rikedom hos kommunikationskanaler, som 

dock alla är mycket lika, högst upp är alltid att träffas personligen men sedan skiljer det sig 

ofta åt något . 

 

Gupta och Govindarajan (2000) anser att ju fler formella mekanismer för integration det finns 

och ju fler sociala mekanismer, desto större inflöde av kunskap. Formella mekanismer kan 

vara arbetsgrupper, möten m.m., medan vid sociala mekanismer har folk lärt känna varandra 

genom att till exempel ha arbetat ihop eller efter att ha deltagit i ett utbildningsprogram.   
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Metod 

Vi har gjort en jämförande studie mellan anställda på ett multinationellt företag och 

universitetspersonal. Dessa två organisationer har gemensamt att internationalisering är en 

viktig del av deras verksamhet. Industriföretaget Sandvik har verksamhet i 130 länder 

(Sandviks hemsida, 2013) medan Uppsala universitet har internationalisering som en viktig 

strategisk fråga (Uppsala universitets hemsida, 2013). Förutom dessa likheter har vi antagit att 

det finns vissa skillnader, det vill säga att universitet och företag har olika kanaler för 

överföring av kunskap. Därmed kan vi få fram en djupare bild av kommunikationskanaler 

jämfört med om vi bara undersökte anställda hos en organisation. Vi fokuserar vår studie på 

den egna organisationen då ”allt arbete börjar på hemmaplan” (Erikson, 1960, s. 70), det vill 

säga, att kunskapen bör spridas först i den egna organisationen, mer specifikt avdelningen, 

och sedan vidare till andra.  Vi tittar även kort på hur kunskapen sprids till andra avdelningar 

(Erikson, 1960). 

 

Vi har undersökt avdelningar som ofta skickar anställda utomlands. Genom intervjuer med 

anställda på Sandvik om deras erfarenhet av att komma tillbaka till organisationen efter en 

tids arbete utomlands, samt universitetspersonal som arbetat en period utomlands har vi fått 

reda på vilka olika kanaler de har tillgång till samt hur de använder dem. Vi intervjuade tre 

anställda på Sandvik och tre anställda på Uppsala universitet. På grund av begränsad tid och 

resurser har vi intervjuat de som velat ställa upp av de vi kunnat kontakta, urvalet är därmed 

ett bekvämlighetsurval. Målet med vår undersökning har varit att skapa förståelse och inte att 

generalisera, därför har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer med ett fåtal 

respondenter. Valet av semistrukturerad intervju var enkelt, vi kunde inte förutse vilka saker 

intervjupersonerna hade upplevt och ville inte lägga ord i munnen på dem, därför höll vi 

intervjuerna öppna, lät ordningen på frågorna styras av såväl oss som intervjupersonerna 

själva. Vi ställde även följdfrågor när för oss oväntade svar dök upp. På det viset kunde vi 

komma åt intervjupersonernas subjektiva upplevelse samtidigt som vi såg till att intervjun 

följde vår frågeställning. Saunders & Thornhill (2012, s. 283) anser att det krävs 5-25 

respondenter för semistrukturerade intervjuer, vi har intervjuat sex personer vilket vi ansåg 

vara rimligt med tanke på den tid vi hade till förfogande. Några personer från Uppsala 

universitet erbjöd sig att ställa upp för intervju längre fram i tiden, dessa var vi tyvärr tvungna 

att tacka nej till på grund av tidsbrist.  

 



 11 

Fem av intervjuerna skedde genom personliga möten, på platser som föreslagits av 

intervjupersonerna själva. En av intervjuerna skedde per telefon då intervjupersonen inte hade 

tid att träffas inom studiens planerade tid. Daft & Lengel (1984, s. 560) anser att personliga 

möten är bra för att förtydliga saker och överbrygga olika referensramar. Telefonsamtal ligger 

snäppet under personliga möten när det gäller dessa faktorer enligt dem (Daft & Lengel, 1984, 

s. 560). Vi anser att vi genom att träffa intervjupersonerna personligen kunde få en tydligare 

förståelse för intervjupersonernas perspektiv. Det var en nackdel att en av intervjuerna skedde 

i telefon, men vi ansåg att detta var det bästa alternativet med tanke på tiden vi hade till 

förfogande. Saunders & Thornhill (2012, s. 378-379) för fram fördelarna att respondenterna 

blir tryggare då de kan ställa frågor om hur intervjun ska användas, och vi forskare har bättre 

kontroll över vem som besvarar frågorna. Några intervjupersoner ville veta vad som skulle 

hända med uppsatsen, och de flesta verkade nöjda med den kortfattade förklaringen som vi 

inledde intervjun med. Nackdelarna enligt Saunders & Thornhill (2012, s. 381) är att 

intervjuarnas kroppsspråk kan påverka intervjun och respondenterna kan vilja visa sig i ett 

fördelaktigt ljus. Vi anser att fördelarna med att träffas personligen övervägde nackdelarna 

med tanke på att vi inte visste vilka svar vi skulle få.  

 

För att underlätta för oss själva att minnas i efterhand, och fokusera på intervjuerna på plats, 

valde vi att spela in intervjuerna, efter att ha fått tillstånd från intervjupersonerna. Då några 

intervjupersoner ville vara anonyma så har vi valt att låta samtliga intervjupersoner vara 

anonyma, och enbart benämna dem S1, S2, S3 för anställda på Sandvik och motsvarande 

(UU1 och så vidare) för Uppsala universitet. Intervjupersonerna från Sandvik fick vi kontakt 

med genom en person från HR-avdelningen, det finns därmed en brist i anonymiteten då den 

personen visste vilka det var som skulle bli intervjuade. Det kan ha fått de intervjuade att bli 

mer återhållsamma med vad de sa. Vår upplevelse var att de var väldigt öppna men det går 

naturligtvis inte att veta säkert. De intervjuade från Uppsala universitet var däremot helt 

anonyma.  

 

Vi har valt att genomföra intervjuerna utifrån fyra teman: Allmänna frågor, frågor om 

situationen efter utlandstjänstgöringen, kommunikationskanaler kopplat till 

utlandserfarenheten, och generellt kring kommunikationskanaler i den nuvarande 

arbetssituationen. De allmänna frågorna i början hade till syfte att ge en bakgrund till de 

kommande temana, och hjälpa oss förstå intervjupersonernas perspektiv på sitt arbete. 

Frågorna om situationen efter utlandstjänstgöringen gav oss en bild av hur intervjupersonerna 
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upplevde återkomsten till Sverige, medan frågorna kring kommunikationskanaler handlade 

specifikt om det centrala i vår frågeställning. 

 

Intervjuerna kommer att presenteras tematiskt utifrån kunskap och kommunikationskanaler. 

På grund av begränsat utrymme och med respekt för läsarens tid så har vi förkortat och 

bearbetat citaten, vi har förtydligat detta med hakparenteser […]. 

 

Intervjuer med anställda  

Respondenterna 

Sandvik AB 

De anställda från Sandvik AB har alla fått ansöka om tjänsten utomlands på ett vanligt 

rekryteringsvis genom att skicka in cv:n och så vidare. Utlandstjänsternas varaktighet är 

generellt tre år med möjlighet till förlängning. För dem som vill avsluta sin tjänst utomlands 

tidigare finns även den möjligheten och våra respondenter har varit utomlands mellan två och 

fyra år. Innan de utlandsanställda på Sandvik AB kan komma tillbaka till Sverige måste de 

ansöka om en ny tjänst i Sverige och våra respondenter har inte gått tillbaka till sina tidigare 

tjänster, vilket till viss del beror på att tjänsterna inte varit lediga eller funnits kvar. De 

upplever även att den gamla tjänsten inte hade passat dem lika bra längre, i och med att de 

blivit som en ”ny” person med hjälp av erfarenheterna från utlandsjobbet.  

 

Uppsala universitet 

De anställda vid Uppsala universitet har haft olika syften med sina utlandsvistelser, till 

exempel att skapa kontakter eller utveckla samarbeten. Respondenterna från universitetet har 

haft kortare vistelser i utlandet där de besökt andra universitet, den kortaste endast tre dagar 

och den längsta 2 månader. De har behållit sin ordinarie tjänst under utlandsvistelsen och 

därmed kommit tillbaka till samma avdelning som de arbetade på innan de for. 

 

Kunskap 

Respondenterna har fått olika typer av kunskaper under sin vistelse utomlands och i 

intervjuerna nämns allt från nya perspektiv till kännedom om tillverkningsprocesser. 
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Nya perspektiv 

Sandvik AB 

S1 anser ha fått ett ”helt nytt perspektiv” och blivit en helt annan person efter sin 

utlandsvistelse (2013). S3 beskriver hur erfarenheterna från utlandsjobbet gav mod att våga 

mycket mer än förut, som att ta ett nytt jobb (2013). Upplevelserna i utlandet gav även nya 

perspektiv på Sverige, ett exempel är S3 som upplevde hur Sverige och andra länder har helt 

olika hierarkiska system (2013). 

 

Uppsala universitet 

De anställda vid Uppsala universitet berättar på olika sätt om nya perspektiv från 

utlandsvistelsen. UU2 anser sig ha den ”mest breda internationella perspektiven här på denna 

institution” tack vare sin utlandserfarenhet (2013). UU1 beskriver sig ha erhållit ”nya 

erfarenheter som berikar ens liv och forskning” (2013). Nya perspektiv handlar också om den 

egna arbetsinsatsen, vilket UU3 beskriver som att efter utlandslanderfarenheten ”kunde jag se 

vad jag kunde göra bättre” (2013). Två av intervjupersonerna, UU2 och UU3, anser att all 

kunskap är viktig och kan komma till användning.  

 

Frustration med de nya perspektiven 

Sandvik 

Alla tycker inte att nya perspektiv enbart är en fördel utan de kan också ställa till problem, 

som S1 beskriver; ”Jag har ju ett helt annat perspektiv på geografin när jag själv har jobbat i 

en region som sträcker sig över så många länder[…]Det blir en nackdel för mig, jag har svårt 

att se den problematik som övriga ser när det gäller geografiska avstånd” (2013).  

 

Uppsala universitet 

UU3 betonar hur utlandsvistelsen har gett nya perspektiv på den egna institutionen och jämför 

den utländska och den egna institutionen och kommer fram till att den utländska institutionen 

har ett försprång framför den egna institutionen som ”ligger väldigt långt borta”. Erfarenheten 

ger upphov till frustration: ”Kanske blir man lite frustrerad… när man har sett att det funkar 

på andra stället” (UU3, 2013). 
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Förståelse och empati för andra 

Sandvik AB 

Intervjupersonerna beskriver hur de har fått större förståelse och empati för andra människor 

efter att ha mött olika kulturer; ”Jag är mycket mer lyhörd, öppen, mångkulturell […] jag 

förstår nu hur folk, varför de är på ett visst sätt, hur de kommer att reagera, varför de reagerar 

som de gör, just för att man mött så många olika kulturer” (S2, 2013). 

 

Respondenterna berör också relationen mellan huvudkontor och övriga företaget. De har fått 

förståelse för hur det kan vara att arbeta långt ifrån huvudkontoret, och fördelarna med att 

arbeta i Sverige, där man kan ”visa sig närmare ledningen” (S1, 2013). S3 beskriver det som 

att ”man förstår frustrationen man kan känna, och så ett slags lillebrorskomplex som finns ofta 

på andra enheter, hur man kan behöva liksom gå igenom saker och på vilken nivå och så 

vidare” (S3, 2013). 

 

Uppsala universitet 

De anställda beskriver hur de fått större empati och förståelse för andra. En anställd beskriver 

det som att ”vara lyhörd och lyssna, ta till sig andra tankar, det tycker jag har hjälpt mig” 

(UU1, 2013) medan en annan anställd har förstått saker som personen inte kände till innan 

och kan därmed relatera bättre till andra: ”Tja, det är så många olika kulturella grejer […] På 

något sätt hade jag för mig att de var hyfsat liberala, men det är de inte. De är väldigt 

konservativa […] Jag vet inte, eller när jag är där förstår jag hur jag relaterar till dem” (2013). 

 

Språk 

Sandvik AB 

Några av intervjupersonerna nämner språk, men de verkar inte uppleva nya språkkunskaper 

som en viktig kunskap från utlandsvistelsen, utan det är något de har med sig och kanske 

använder vid enstaka tillfällen. En anställd berättar: ”Jag har ju lättare kommunicera, 

språkligt, visst det är ju positivt” (S3, 2013).  

 

Uppsala universitet 

Endast en av tre intervjupersoner vid Uppsala universitet nämner språkkunskaper som en 

viktig ny kunskap. Efter utlandsvistelsen kunde personen ”faktiskt förstå ett och annat” (UU3, 

2013). 
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Kunskaper om samarbetspartner, kunder och tillverkning 

Sandvik AB 

De anställda på Sandvik ger exempel på hur de har fått kännedom om samarbetspartner, 

kunder och tillverkning. S2 beskriver hur en kollega kan komma fram och fråga om 

samarbetspartner och kontakter i utlandet. Informationen som efterfrågas på hemmaplan, 

säger S2, kan beröra ”allt från kundernas affärsrörelse, hur det fungerar i ett raffinaderi eller i 

en kalkstensfabrik, deras affär hur det fungerar, till just den här mångkulturella hanteringen” 

(2013). I en annan intervju från Sandvik anser sig respondenten ha med sig mycket kunskap 

som inte kommer till användning i jobbet; ”Sen är det väldigt många grejer som jag har, eller 

haft med mig, eller som jag vet om att man gör, […] men det ingår inte i mitt jobb” (S3, 

2013). 

 

Uppsala universitet 

Eftersom de anställda vid Uppsala universitet åkte ut med syfte att skapa kontakter och 

utveckla samarbeten, är det kanske inte förvånande att de under sin tid utomlands fick bättre 

kännedom om universiteten de besökte och lärde känna dem bättre, i form av kunskap om 

kursutbud, specialiseringar och kvalitet, och utvecklat samarbete med universiteten (UU2 

samt UU3, 2013). En av intervjupersonerna på Uppsala universitet tar upp processer och sitt 

eget aktiva arbete med att sprida kunskapen om dessa, så att den inte försvinner utan stannar 

kvar i organisationen; ”jag arbetar medvetet, och det vet jag att mina chefer uppskattar, med 

att dra in andra personer i det jag gör” (UU2, 2013).  

 

Kanaler 

Personliga möten 

Sandvik AB 

Intervjupersonerna ger exempel på personliga möten, allt från att träffa de närmaste 

kollegorna som jobbar i samma rum till informella möten i fikarummet eller mer formella 

möten med en grupp personer och en agenda i form av presentationer eller diskussioner. Ofta 

ges tillfällen att träffas i anslutning till mat, till exempel fika eller lunch. Det kan också vara 

någon som kommer och vill prata eller ställa en fråga.  
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Uppsala universitet 

Personliga möten förekommer i form av möten där flera personer träffas, oftast med uttalad 

agenda. Intervjupersonerna nämner möten som en återkommande punkt på arbetet och där ens 

erfarenheter från utlandet har kunnat ventileras hemma i Sverige. Ett exempel på hur ett 

formellt möte kan gå till kommer från intervjun med UU3: ”Ett annat exempel på hur jag 

kommunicerade vidare det jag lärde mig, det var att jag kommer till personalmötet som 

ordnas, ungefär en gång i månaden på institutionen där prefekten kallar alla anställda. Då var 

min presentation en av programpunkterna, att berätta om mitt […] arbete” (2013). 

 

Även om det finns en agenda kan det även finnas möjlighet till informella samtal: ”Det är 

först och främst under rast och fikastunderna som brukar vara väldigt generöst tilltagna, som 

man pratar utan agenda” (UU3, 2013). Flera av intervjupersonerna tar upp exempel på 

informella möten, till exempel i korridorerna, vid fika eller under fruktstunderna. Matintag 

och personliga möten hör som synes ofta ihop.  

 

Telefon- och mejlkontakt 

Sandvik 

Telefon nämns ibland i intervjuerna, desto vanligare är mejlkontakt. Ofta nämns mejlkontakt i 

samband med andra kanaler, då mejlkontakten har en kompletterande funktion, till exempel 

för att bekräfta vad man verkligen sagt (S2, 2013).  

 

Uppsala universitet 

Även de anställda vid Uppsala universitet har en blandning av telefon- och mejlkontakt. UU2 

ger ett exempel på hur kanalerna kan komplettera varandra: ”Jag fick liksom tre mejl idag från 

en annan grupp som är intresserad […] och vi kom överens i förväg om att snacka och nu ska 

vi träffas” (UU2, 2013). 

 

Övriga kanaler 

De anställda på Sandvik fick söka sina tjänster igen, och under ansökningsprocessen så fanns 

det möjlighet att presentera sina kunskaper, till exempel i sitt CV eller på intervjun. Det kan 

då troligen gälla såväl personlig kontakt, telefon som mejlkontakt. 
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Användning av kanaler 

Många gånger beskriver intervjupersonerna sin kommunikation med kollegor och 

medarbetare på ett sådant sätt att det inte enkelt kan delas in i personlig kontakt, mejl eller 

telefon. Istället innehåller intervjupersonernas beskrivningar information om användningen av 

kommunikationskanalerna.  

 

Sandvik AB 

Att jobba tillsammans och ge feedback förekommer ofta i intervjuerna. Enligt en av 

intervjupersonerna på Sandvik ”sprids ordet” (S2, 2013) när man har jobbat ett tag. Jämfört 

med arbetet före utlandsvistelsen är det mindre kommunikation på den nuvarande 

arbetsplatsen: ”Där var det 10 personer, alla kände alla sådär, man kan prata om saker, här 

uppe på produktionsenheten, verket, här är det plötsligt 100 människor du ska ta hänsyn till” 

(S2, 2013). Det är mest om man jobbar ihop eller ”om man är vänner, på fritiden sådär” (S2, 

2013) som man kommunicerar. De anställda på Sandvik har svårt att känna folk eftersom de 

måste bygga upp kontaktnätet på nytt efter utlandstiden, ”börja om med umgängeskretsen” 

som S2 säger (2013). 

 

Uppsala universitet 

Det förekommer att de anställda kan ge varandra feedback. ”Jag hade aldrig sett honom 

undervisa innan, och han hade aldrig sett mig undervisa. Plötsligt, varje dag i tre veckor 

undervisade vi framför varandra. Vi gav båda varandra massor av feedback och blev båda 

bättre” (UU2, 2013). Några intervjupersoner från Uppsala universitet (UU1 och UU3, 2013) 

tog upp att de tillhör ett visst nätverk, och därigenom träffar de regelbundet de andra 

personerna inom samma nätverk, på konferenser eller återkommande möten. 

 

En av respondenterna vid Uppsala universitet är också inne på vikten av att känna varandra 

för att kunna prata om sina erfarenheter: ”Vi är en stor institution, oftast pratar man med de 

som man pratar mycket med, de frågar ju, både socialt och professionellt” (UU1, 2013). 

 

En av intervjupersonerna tar upp sin erfarenhet, personen ifråga har åkt utomlands flera 

gånger och därmed fått en bred erfarenhet: ”Jag har gjort det här länge nog att veta att 80 % 

kanske inte blir något, men de där 20 % som blir något är värt det” (UU2, 2013). 
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Likheter och skillnader 

Kunskap 

Nya perspektiv 

S3 påpekade att det är en annan sak när man själv upplever det, viket enligt oss, är ett bra 

exempel på att kunskapen är beroende av personen och en specifik kontext. 

Det som de intervjuade har lärt sig från sin utlandserfarenhet, har inte deras kollegor lärt sig. 

Vidare har inte de intervjuade lärt sig samma saker. Skapelsen av nya kunskaper har skett 

under resan då nya kunskaper har byggts på tidigare kunskaper.  Det har visat sig i form av till 

exempel nya perspektiv, som i UU3:s fall påverkar hur denne tar sig an sitt arbete. Eller i 

UU2:s fall, som anser ha de mest ”breda internationella perspektiven” från sina erfarenheter.  

Frustration med de nya perspektiven 

UU2 och UU3 anser att all kunskap är viktigt och kan användas på något sätt. Medan det till 

exempel i UU3:s och S1:s fall, kan vara så att viss kunskap är en nackdel. Att inte se samma 

problematik som sina kollegor kan göra det svårt att skapa och sprida ny kunskap då man inte 

har samma kollektiva förståelse. 

Förståelse och empati för andra 

Egenskaper som att vara mer lyhörd och öppen är något som S1 och UU3 känner att de har 

utvecklat mer. Dessa egenskaper är en form av tyst kunskap, det blir en del av personens 

personlighet. Den tysta kunskapen som är en del av personligheten blir svårast att överföra, då 

den är bunden till en viss person och utvecklas i samband med den personens upplevelser. 

Många av de intervjuade har umgåtts med människor från olika kulturer, och fått en förståelse 

för andra människor och deras beteende, en förståelse som kan underlätta olika samarbeten. 

Även detta är en tyst kunskap som inte går att överföra så lätt, då man behöver uppleva den 

själv.   

Språk 

Vissa av de intervjuade har fått med sig lite kunskaper i främmande språk. Även om den 

kunskapen inte har kommit till användning än, skulle vi kunna anta att några ord i ett språk 

kan få en att komma långt, till exempel när man vill skapa nära kontakter med någon i arbetet. 

Då kan några ord i personens modersmål skapa bra stämning och underlätta konversationen 

och i förlängningen vara bra för samarbetet. Bättre uttal och färdigheter i ett språk, till 
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exempel engelska som nämns i intervjuerna, är en tyst kunskap eftersom den bara kan läras in 

genom observation, härmning och övning. 

Kunskaper om samarbetspartner, kunder och tillverkning 

Kunskaper som gäller kännedom om samarbetspartner, kunder och tillverkning kan vara både 

tyst och uttalad. Det kan vara tyst då de intervjuade har jobbat med personerna eller i 

tillverkningen och det kan var uttalad när de intervjuade till exempel bara har fått information 

om det. När det gäller samarbetspartner, kunder och tillverkningen anser vi att den tysta 

kunskapen är lättare att omvandla till uttalad. I dessa fall kan det räcka med att till exempel 

berätta eller skriva om personerna och tillverkningen medan när det gäller kunskapen som blir 

en del av individen är svårare att förklara. 

 

Kanaler 

Kanalrikedom 

De anställda som vi intervjuade hade alla tillgång till kanaler, från rika kanaler såsom möten 

till fattigare kanaler i form av mejl och telefon. De anställda på UU hade fler möten, och deras 

möten innehöll fler möjligheter till diskussion, inte bara att informera om något, vilket vi 

anser gör mötena rikare. De anställda på UU träffar fler personer, till exempel genom att de 

tillhör ett visst nätverk, men har kanske inte lika mycket tid åt varje person. På Sandvik 

träffade de intervjuade mest de som de jobbade tillsammans med och de som jobbade i 

närheten, på samma våning och liknande. Mejl var en vanlig kanal för samtliga intervjuade. 

På UU var publiceringar viktiga, det är en kanal som inte fanns på Sandvik. På Sandvik sökte 

de anställda en ny tjänst inför återkomsten till Sverige, genom detta hade de möjlighet att 

berätta om sina utlandserfarenheter för de som rekryterade, medan de anställda på UU gick 

tillbaks till samma tjänst, och gick därför inte igenom någon ny rekryteringsprocess. Efter att 

ha varit borta länge och bytt tjänst, hade de anställda på Sandvik inte kvar sitt gamla 

kontaktnät med kollegor som de kände väl, och det har också påverkat deras kommunikation. 

De har inte lika lätt att dela med sig av sina erfarenheter som de anställda på UU, som kom 

tillbaks till samma avdelning efter en kortare period utomlands.  

 

Användning av kanaler 

Den kunskap som nämndes mest i samband med möten, av både anställda på UU och på 

Sandvik, var kunskap om samarbetspartner, kunder och tillverkning. De intervjuade var mer 
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benägna att prata med kollegor som arbetade med samma saker eller hade samma intressen. 

De informella mötena verkar spela stor roll, där man träffas utan en agenda, ofta i samband 

med mat, fika eller fruktstund, men även i korridoren eller att man jobbar i samma rum. I mejl 

och telefon kunde också erfarenheter från utlandsarbetet dyka upp. Mejl användes på flera 

olika sätt, dels för att bestämma tid för möten, dels för att dela med sig av erfarenheter, och 

dels för att verifiera vad man redan har sagt vid personlig kontakt, och kanske även sprida den 

informationen till ytterligare personer.  

 

Kunskap och kanaler 

Vi anser att tillgång till rika kanaler gör att det finns möjligheter att dela med sig av tyst 

kunskap, och de intervjuade har tillgång till dessa kanaler. Från vår undersökning verkar det 

lättare att dela med sig av uttalad kunskap, men det kan ju också bero på att de intervjuade är 

mer medvetna om den uttalade kunskapen, medan tyst kunskap är mindre tydlig även för dem 

själva och de därmed mindre medvetet delar med sig av den. Rika kanaler verkar kräva ett 

kontaktnät eller att man känner folk. Å andra sidan kan fattigare kanaler som mejl och telefon 

bli rikare genom att man genom att träffas personligen får ett ansikte på personen som man 

sedan mejlar och talar i telefon med. Den kollektiva förståelsen är viktig för att dela med sig 

av kunskap, men den är svår att få till stånd, då erfarenheterna skiljer sig alltför mycket. 

Särskilt gäller detta de nya perspektiv som de intervjuade fått genom sin utlandsvistelse. 

Bristen på kollektiv förståelse blir en barriär som hindrar spridningen av kunskap. Vi anser att 

detta kan vara en orsak till att de intervjuade delar med sig av sin kunskap främst till de som 

jobbar med liknande saker eller har samma intressen. 
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Slutsatser 

De personer som vi har intervjuat har tillgång till flera kanaler, både rika och fattiga, men 

kanalerna är inte anpassade efter deras erfarenheter. De anställda uppmuntras oftast inte till att 

informera om sina nya lärdomar, och kollegorna vet kanske inte ens om att de har arbetat 

utomlands. På Sandvik har de som jobbat utomlands förlorat sitt kontaktnät och därför saknar 

de i ännu högre grad möjligheter att informera kollegorna om vad de lärt sig, jämfört med de 

anställda från Uppsala universitet som har kvar sitt kontaktnät. Vi kan se från intervjuerna att 

användningen av kanalerna för att dela med sig av kunskap handlar mycket om den personliga 

viljan och intresset, både hos den som varit utomlands och hos kollegorna, där vissa kollegor 

visar intresse för att få veta mer och andra inte är intresserade.  

Vår studie bygger på intervjuer med sex personer och deras personliga upplevelser, om vi 

hade intervjuat andra i organisationen hade vi kanske fått andra svar. Därför kan vi inte dra 

slutsatser om hur det ser ut på ett generellt plan. 

 

Vi är intresserade av kunskapsdelning och när det gäller att dela med sig vore det intressant 

att se på både de som delar med sig av kunskapen och de som tar emot kunskapen. Eftersom 

vår tid var begränsad har vi endast fokuserat på den ena sidan, de som varit utomlands och har 

kunskap därifrån att dela med sig. Det andra perspektivet saknas i vår studie.  

 

Förslag på vidare forskning 

En större studie, med fler respondenter samt fler organisationer inom branscherna industri 

eller universitet, skulle ge tydligare resultatet i skillnader och likheter och det skulle eventuellt 

ge mer generaliserbara resultat.  

 

Det vore även intressant att göra en liknande studie där man kan få med kollegornas 

perspektiv, de som är mottagare av utlandskunskapen.  

 

Ett av våra resultat visade att även om kanaler finns så används de inte alltid för att sprida den 

utlandserfarnes kunskaper. En fallstudie där man intervjuar rekryteringsansvariga skulle 

kunna ge mer förståelse till varför kunskapen inte sprids när organisationen spenderar tid och 

pengar på personen.  
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Bilagor 

 

Bilaga: Frågor utefter tema 

Allmänna frågor 

Q1: Vad jobbar du med? 

Q2: Hur länge har du jobbat hos (organisationen)? 

Q3: Hur ser din avdelning ut? (Hur många, vad gör ni, hur ofta träffas ni)? 

Q4: När var du utomlands? Vart åkte du? (norden, övriga europa, asien, afrika, oceanien, 

sydamerika eller nordamerika) 

Q5: Hur länge var du borta? 

Q6: Vad var bra med att komma tillbaks från ett utomlandsuppdrag? Ge ett exempel. 

Q7: Vad var dåligt? Ge ett exempel. 

Efter utlandsuppdraget 

Q6: Vad hände när du kom tillbaka? 

Q7: Hur har din utlandsvistelse påverkat ditt arbete? 

Kommunikationskanaler 

Q8: Hur följdes din utlandsvistelse upp av din arbetsgivare? 

(t.ex. skriva rapport, berätta på ett möte, m.m.) 

Q9: Hur har du berättat om dina erfarenheter för andra inom avdelningen? I vilken situation 

hände det? Vad hände sen? 

Q10: Hur har du berättat för andra utanför avdelningen? 

Kommunikationskanaler allmänt 

Q11: Arbetar du i grupp eller individuellt? 

Q12a: Är det några kunskaper från din utlandsvistelse som du har som du är förvånad över att 

du kan använda i jobbet. Ge exempel. I vilken situation händer sig detta? 

Q12b: Är det några kunskaper du inte kan använda? 

Q13a: Hur får du reda på vad dina kollegor är bra på inom jobbet? 

Q13b: Hur får dina kollegor reda på vad du har lärt dig? 

Q14: Vem bestämmer vad du ska göra på jobbet? Hur stor frihet har du att bestämma själv? 

Q15: Hur skiljer sig arbetssättet åt mellan dig och dina kollegor inom avdelningen? Varför 

det? 

 


