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Abstract 
 
Title: Knowledge transfer within a repatriation process. - Identification and utilization of OLMs 
 
Problem: During expatriation assignments, expats acquires knowledge that can contribute to a 
multinational corporation's competitive advantage. However, research suggest that this knowledge 
often goes unutilized. In order to utilize the knowledge acquired by expatriates, organizations need 
to implement systems designed for this, something that they often fail to do. Also, as suggested by 
earlier research, there is a lack of studies on organizations on the european market. And a lack of 
qualitative studies from the perspective of repatriates. 

Purpose: Based on the assumption from earlier research on repatriation, that the knowledge 
expatriates retain from their assignments is rarely utilized by MNCs, multinational corporations. 
The aim of this study is to contribute with understanding of knowledge transfer. Based on the 
assumption that the existence of OLMs, organizational learning mechanism, indicates knowledge 
transfer, this study will identify and analyze the utilization of OLMs in MNCs active on the swedish 
market for industry and technology. 

Theory: In this study the main theories are knowledge transfer, organizational learning 
mechanisms, organizational learning and repatriate theory. 

Method: This study is based on a qualitative approach and consists of semi-structured interviews 
with respondents from MNCs active on the swedish market for industry and technology. 

Conclusion: This study identified cognitive-, structural- and procedural mechanisms in the 
organizations of this study. However there was a lack of structural- and procedural mechanism 
specifically designed to capture the repatriates knowledge during their repatriation. Evidently the 
knowledge transfer seemed to occur during the expatriate assignment and after the repatriation, in 
structural and procedural mechanisms, such as meetings, during the daily work. In most cases the 
knowledge transfer occurred on the repatriates own initiative. This suggests that cognitive 
mechanisms play a major role in the knowledge transfer of the MNCs in this study. By providing 
a culture that encourages dialog, participation and initiative, knowledge sharing seem to come 
naturally, without a strong need from mechanism specifically designed to capture the repatriate 
knowledge, contrary to what earlier research might suggest. 

Keywords: Expatriate, Repatriate, Mechanisms, MNCs, Knowledge transfer. 
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1.0 Inledning 

I detta avsnitt presenteras studiens ämne. Inledningsvis diskuteras kopplingen mellan globalisering 
och expatriering. Vidare presenteras repatriering och tidigare forskning inom området vilket 
sedan mynnar ut i en problemdiskussion kring kunskapsdelning inom repatreringsprocessen. 
 

“It is the knowledge possessed by these key individuals that is the main asset 
for corporations to compete in the global market.”  

(Nery-Kjerfve & McLean, 2012: 626) 
 

Ovanstående citat belyser vikten av den kunskap repatriater, individer som återvänder till 
hemmanationen efter avslutat uppdrag, innehar för multinationella organisationer, MNCs. Den här 
studien ämnar att undersöka hur kunskap sprids inom organisationer i samband med att 
medarbetare återvänder hem från längre utlandsuppdrag. Det finns flera anledningar som gör detta 
ämne intressant och relevant att undersöka. En av dessa anledningar är att expatriering av 
medarbetare, vilket innebär att organisationer skickar medarbetare utomlands, har blivit allt 
vanligare till följd av att globaliseringen har resulterat i att organisationer blir mer internationella 
(Hamilton & Webster, 2015). Fortsättningsvis erhåller expatriater, individer som skickas 
utomlands, kunskap under uppdraget som är till stort värde för organisationer, givet att kunskapen 
tas tillvara och spridas inom organisationen (Burmeister och Deller, 2016; Appafram & Sheik, 
2016). Det föreligger dock ett problem hos många organisationer att ta tillvara på denna kunskap 
(Appafram & Sheik, 2016; Tung, 1998; Burmeister och Deller, 2016). 
 
Till följd av globaliseringen möjliggörs sammankopplingar mellan olika nationer. Detta sker 
genom att barriärer som separerar länder från varandra, såsom fysiska, politiska, ekonomiska och 
kulturella, förminskas vilket öppnar upp för handelsbyten som avser pengar, människor, service 
och varor (Hamilton & Webster, 2015). Globaliseringen kan bland annat medföra möjligheter för 
kunskapsdelning, kunskap som delas vidare från individ till individer, över nationers gränser vilket 
sker genom att organisationer verkar på den utländska marknaden. Bonache, Brewster och Suutari 
(2001) menar även att globaliseringen innebär möjligheter för innovation inom organisationer 
vilket sker genom att organisationer interagerar med nya kulturer och på så sätt genererar ny 
kunskap, som ett komplement till den redan existerande. Enligt Hansson, Karpaty, Lidvert, 
Lundberg, Poldahl och Yun (2007) skapas det, genom globaliseringen, möjligheter för ett relativt 
litet land som Sverige då den största delen av kunskapen kommer utifrån. Däremot poängterar 
Hansson et al. (2007) att organisationernas förmåga att tillgodogöra sig kunskapen utifrån i många 
fall kan vara problematisk.  
 
Enligt Hamilton och Webster (2015) är en konsekvens av globalisering förflyttning av människor 
över nationens gränser. De belyser att migrationen har ökat med avseende på korttidsvistelser 
utomlands vilket främst beror på att organisationer skickar allt fler medarbetare utomlands under 
en begränsad tidsperiod. Även Bonache et al. (2001) menar att till följd av internationalisering av 
organisationer så skapas strategiska allianser med andra nationer vilket resulterar i att allt fler 
organisationer skickar medarbetare utomlands.  
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Vid traditionella expatrieringsuppdrag skickas medarbetare till dotterbolag utomlands för att bidra 
med kompetens (Appafram & Sheik, 2016). Expatrieringsprocessen, processen där en individ 
skickas utomlands, är indelad i olika faser som bland annat inkluderar planering innan avfärd, 
uppföljning under vistelsen och repatriering. Repatrieringsprocessen, processen där individen 
återvänder till hemmanationen, är den sista fasen av expatrieringsprocessen och innefattar alla 
procedurer kopplade till att en expatriat flyttar tillbaka till hemlandet. Dessa procedurer kan och 
bör, för en lyckad repatrieringsprocess, inkludera karriärplanering redan innan avfärd och hjälp att 
återanpassa sig till hemlandet efter hemkomst. Efter avslutad repatriering benämns expatriater 
istället repatriater då begreppet repatriat syftar till de personer som återvänt från en expatriering 
(Tung, 1988). 
 
Tung (1988) beskriver att repatrieringsprocessen inte är lika utforskad som de resterande 
momenten inom expatrieringsprocessen, trots att denna del av utlandsuppdraget är minst lika 
komplex som de andra momenten. Även Bonache et al. (2001) påpekar att trots att repatriering 
identifierats som ett problemområde så är det den mest outforskade delen inom 
expatrieringsprocessen. Fortsättningsvis påpekar Tung (1988) att organisationer vanligtvis har 
processer och hjälpmedel för att förenkla expatriatens acklimatisering och vistelse i värdlandet men 
att det ofta saknas liknande stöd vid repatrieringen då organisationer förväntar sig minimala 
problem vid repatriaters hemkomst. Scullion och Brewster (2001, s.385) beskriver att “The 
repatriation of expatriates has been identified as a major problem… [yet] somewhat neglected by 
multinationals”. 
 
Konsekvenserna av det som diskuterats i ovanstående stycke kan exempelvis uttryckas i missnöje 
och en känsla av frustration hos repatriater efter hemkomsten. Källor till frustration kan vara 
ouppfyllda förväntningar på karriärutveckling alternativt att repatriater inte ges möjlighet att 
utnyttja den kunskap de förvärvat under sin utlandsvistelse, inom hemorganisationen (Tung 1988). 
Missnöjet med repatrieringen kan utgöra ett problem för MNCs, då det kan leda till uppsägningar 
och högre personalomsättning. Eftersom MNCs i allt större utsträckning använder sig av 
expatriering av medarbetare som en del i karriärutvecklingen, kan uppsägningar på grund av 
missnöje med repatriering, på lång sikt, få ödesdigra konsekvenser då de förlorar på sina 
investeringar samtidigt som kunskapen förloras till konkurrenter (Tung 1988). Dessutom skriver 
Scullion och Brewster (2001) att expatriater är bland de mest kostsamma medarbetarna i en 
organisation vilket ytterligare belyser vikten av att behålla kunskapen inom organisationen. 
 
Vidare poängterar Appafram och Sheikh (2016) betydelsen av den kunskap repatriater innehar efter 
ett internationellt uppdrag och att denna kunskap bör värderas som en värdefull resurs inom 
organisationen. Denna kunskap kan erbjuda värdefulla insikter i förståelsen för olika processer 
inom organisationer och kulturella handlingssätt. Även Burmeister och Deller (2016) poängterar 
att expatriering av medarbetare, med hänsyn till den växande globaliseringen av MNCs, spelar en 
viktig roll då dessa individer får internationell erfarenhet och kunskap som kan utgöra en 
konkurrensfördel för organisationer.  
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Kunskap sprids på flera olika sätt inom expatrieringsprocessen. Vid traditionella 
expatrieringsuppdrag placeras expatriater på nyckelpositioner i dotterbolag för att leda och utbilda 
lokal personal och därigenom överföra kunskap från moderbolaget till dotterbolaget (Appafram & 
Sheik, 2016). Detta är ett exempel på kunskapsöverföring och sker inom formella ramar och 
processer i organisationer. Kunskapen som överförs via dessa kanaler är explicit kunskap vilket är 
kunskap av teknisk karaktär som är kodifierbar och lätt att kommunicera (Lazarova & Tarique, 
2005). Ytterligare ett sätt hur kunskap kan spridas inom organisationer i samband med expatriering 
och repatriering är kunskapsdelning. Kunskapsdelning syftar på informationsutbytet i den sociala 
interaktionen med värdföretagets medarbetare och här erhålls en större del tyst kunskap. Tyst 
kunskap avser en mer komplex kunskap som exempelvis en djupare förståelse för psykologin och 
kulturen hos värdlandets intressenter. Internationell tyst kunskap innehar därav en nyckelroll i att 
framgångsrikt ta fram produkter för en internationell marknad, samtidigt är kunskapen svår att 
imitera på grund av sin komplexitet och svårighet att kodifiera vilket gör att den spelar en viktig 
roll i organisationens förmåga att uppehålla en stark konkurrensfördel (Lazarova & Tarique, 2005).  
 
För att ta tillvara på denna kunskap krävs fungerande system inom en organisation för att förmedla 
och synliggöra kunskapen (Appafram och Sheikh, 2016; Lazarova & Tarique, 2005). Även 
Burmeister och Deller (2016) beskriver att organisationer måste ha effektiva tillvägagångssätt för 
att sprida den nyvunna kunskapen, något som organisationer ofta misslyckas med. Oddou, 
Szkudlarek, Osland, Deller, Blakeney och Furuya (2013) menar att avsaknad av strategier för att 
effektivt kunna förmedla och synliggöra kunskapen från repatriater har sedan länge ansetts vara en 
av de svagaste delarna i International human resource management. Appafram och Sheikh (2016) 
belyser att för att förmedla och synliggöra kunskapen krävs mekanismer och processer för att 
hantera kunskap inom organisationen. Exempelvis är det viktigt att implementera processer som 
bidrar till att expatriater upplever att organisationen värdesätter deras kunskap och arbete. När 
individen känner sig uppmärksammad blir denne till en större grad villig att dela med sig av 
kunskap, vilket i sin tur återspeglas i att resterande individer inom organisationen då har större 
benägenhet att ta till sig kunskapen, på så sätt möjliggörs kunskapsdelning (Appafram & Sheik, 
2016). 
 
Det kan konstateras att det finns forskning gällande kunskapsdelning inom repatrieringsprocessen, 
dock har tidigare forskning kring ämnet huvudsakligen fokuserat på MNC:s i USA (Appafram & 
Sheik, 2016; Tung, 1988). Kunskapsdelning inom europeiska organisationer är relativt outforskat 
och det är endast ett fåtal studier som baseras på kvalitativ forskning ur repatriaters perspektiv. 
Appafram och Sheik (2016) föreslår att organisationer inom Europa bör studeras för att på så sätt 
finna en starkare grund för teorin som behandlar lärande inom repatrieringsprocesser. Även Nery-
Kjefve och McLean (2012) poängterar att forskning om kunskapsdelning och lärande i samband 
med repatriering, är ett tämligen outforskat område. I enlighet med Appafram och Sheik (2016) 
samt Nery-Kjefve och McLean (2012) kommer denna studie att fokusera på svenska 
organisationers kunskapsdelning inom repatrieringsprocessen och detta val grundas även i 
argumentet om att globalisering innebär möjligheter för Sverige då den största delen av kunskapen 
kommer utifrån (Hansson et al. 2007). Kunskapen repatriater återvänder med, är en värdefull 
konkurrensfördel för organisationen men samtidigt är beroende av organisationens förmåga att 
hantera repatriater vid repatrieringsprocessen. Organisationens agerande kan både främja och 



4 
 

hämma repatriaters möjlighet till kunskapsdelning inom organisationen (Oddou et al. 2013). 
Utifrån detta kan det konstateras att det är relevant att studera huruvida svenska organisationer har 
effektiva processer som är väsentliga för kunskapsdelning. 
 
Som nämnt krävs det mekanismer och processer för att möjliggöra kunskapsdelning i 
organisationen (Appafram & Sheik 2016). För att förstå hur lärande sker i organisationer 
introducerar Lipshitz, Popper och Friedman (2002) organizational learning mechanisms (OLMs), 
organisationers motsvarighet till människans centrala nervsystem. OLMs är mekanismer och 
processer som möjliggör för organisationer att samla, analysera, lagra, sprida och använda kunskap 
(Popper & Lipshitz, 2000). Utvecklingssamtal, strategisk planering och revision är exempel på 
OLMs som ofta återfinns i organisationer. Utifrån detta kommer OLMs vara den teoretiska 
utgångspunkten vid analys för att skapa en förståelse för kunskapsdelning i kontexten inom en 
repatrieringsprocess. 

1.1 Frågeställning/ forskningsfråga 
Ur den inledande problematiseringen faller följande forskningsfråga: 

 
- Kan OLMs identifieras och hur används dessa inom repatreringsprocsessen för 

organisationer på den svenska marknaden?  

1.2 Syfte 
Grundat i antagandet att förekomsten av OLMs indikerar kunskapsdelning, ämnar studien att 
identifiera och analysera användandet av OLMs inom MNCs på den svenska marknaden. Behovet 
av en studie av denna karaktär grundar sig i att kunskapsdelning är ett relativt outforskat område 
av repatrieringsprocessen inom europeiska organisationer (Appafram & Sheik, 2016; Tung, 1988). 
Av de studier som finns går det att utläsa att det krävs mekanismer inom organisationer för att 
möjliggöra kunskapsdelning. Därav kommer denna studie att handla om kunskapsdelning inom 
repatrieringsprocessen med ett organisatoriskt lärande perspektiv, där syftet är att identifiera OLMs 
och vidare analysera hur dessa mekanismer används inom organisationer. Genom att identifiera 
och analysera användningen av OLMs skall studien anta hur kunskapsdelning uppstår inom vald 
kontext. Kontexten i denna studie utgörs av MNCs på den svenska marknaden som har mer än 250 
medarbetare och som är aktiva inom branscherna teknik och industri. 

1.3 Bidrag 

1.3.1 Teoretiskt bidrag  

Denna studie ämnar identifiera och analysera användningen av OLMs inom utvalda organisationer 
som är aktiva på den svenska marknaden. Vi vill skapa en förståelse för hur dessa organisationer 
tar tillvara på kompetenser och kunskap då repatriater återvänder till hemmanationen. Utifrån detta 
kan studien bidra med en förståelse för kunskapsdelning inom en repatrieringsprocess genom att 
identifiera och analysera hur OLMs används. Förekomsten och användningen av OLMs indikerar 
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i vilken utsträckning kunskapsdelning existerar, enligt tidigare forskning (Lipshitz et al. 2002; 
Shani & Docherty, 2008). Då detta främst har studerats inom organisationer i USA och inom vissa 
delar Europa (Appafram & Sheik, 2016; Tung, 1988), vill vi undersöka huruvida OLMs används 
inom MNCs på den svenska marknaden för att på så sätt skapa en förståelse för hur svenska 
organisationer, inom utvalda branscher, delar kunskap inom en repatrieringsprocess. 

1.3.2 Praktiskt bidrag  

Istället för att enbart studera en organisation så kommer denna studie att studera flera, för att på så 
sätt kunna skapa en bredare bild av den svenska marknaden inom given kontext. Detta görs för att 
kunna generalisera studiens resultat inom angiven kontext, vilket är MNCs på den svenska 
marknaden som har mer än 250 medarbetare och som är aktiva inom marknaderna för teknik och 
industri, där organisationerna kontinuerligt skickar medarbetare utomlands på uppdrag längre än 
ett år. Med andra ord så kommer studiens resultat att vara överförbart till organisationer inom 
liknande kontext. Utifrån detta kan även studiens resultat användas som stöd för organisationer 
inom dessa branscher då de kan använda denna studie för att själva kartlägga vilka mekanismer de 
har och hur de används. Vilket kan bidra med att skapa en förståelse för hur kunskapsdelning inom 
repatrieringsprocessen fungerar. Behovet att detta grundas i organisationers behov att 
implementera system för att ta tillvara på det individuella lärandet (Fiol & Lyles, 1985: Argote & 
Miron-Spektor, 2011) och därmed förmedla och synliggöra kunskapen (Appafram & Sheikh ,2016; 
Lazarova & Tarique, 2005).  
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2.0 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis organisatoriskt lärande vilket sedan leder in på OLMs där 
två indelningar lyfts fram. Slutligen presenteras en sammanfattning av teorin och vald 
utgångspunkt för att kunna identifiera och analysera användandet av OLMs.   

2.1 Kunskapsdelning inom repatrieringsprocessen 
Kunskapsdelning inom repatrieringsprocessen syftar till de processer där kunskap överförs till och 
sprids inom organisationen. 
 
För organisationer att vara framgångsrika med kunskapsdelning är sällan enkelt (Appafram & 
Sheik, 2016). Den kunskap som organisationer innehar är komplex, mångfacetterad och beroende 
på kunskapens karaktäristika kan spridas på olika sätt. En indelning av kunskap som tidigare nämnt, 
är tyst- och explicit kunskap. Explicit kunskap är av en mindre komplex karaktär än den tysta då 
den är kvantifierbar och enklare att observera samt överföra (Lazarova & Tarique, 2005), Explicit 
kunskap överförs oftast inom formella ramar i organisationen, exempelvis genom överföring via 
mail, telefon och rapporter (Bonache et al. 2001). Tyst kunskap är i jämförelse betydligt mer 
komplex, icke-kvantifierbar, svårare att observera och överföra (Lazarova & Tarique, 2005). 
Exempel på tyst kunskap kan som tidigare nämnt vara en djupare förståelse för psykologin och 
kulturen inom en organisation och hos dess intressenter. Det kan exempelvis vara en uppfattning 
av vad kunder värderar och hur de resonerar. Tyst kunskap sprids till större del i den sociala 
interaktionen. 
 
Nery-Kjefve och McLean (2012) beskriver i sin litteraturstudie att det endast är ett fåtal studier 
som specifikt undersöker hur organisationer kan använda repatriater för att stärka kunskap och 
lärande inom organisationen. Även att forskning om kunskapsdelning och lärande i samband med 
repatriering, är ett tämligen outforskat område. Av de studier som gjort kan det dock konstateras 
att kunskapsdelning i repatrieringsprocessen skiljer sig delvis från generell kunskapsdelning inom 
organisationer då den kunskap som repatriaten innehar utgörs av en stor del tyst kunskap 
(Appafram & Sheik, 2016; Nery-Kjefve & McLean, 2012; Bonache, Brewster & Suutari, 2001; 
Lazarova & Tarique, 2005). För att kunna ta tillvara på kunskapen inom organisationen krävs det 
processer för att synliggöra den tysta kunskapen och därigenom möjliggöra spridning inom 
organisationen.  Organisationen behöver skapa formella och informella processer som möjliggör 
kunskapsdelning. Mekanismer för kommunikation och interaktion bland repatriater och andra 
medlemmar inom organisationen möjliggör också kunskapsdelning, exempel kan vara coaching, 
mentoring och globala team (Nery-Kjefve & McLean, 2012). Ytterligare en påverkande faktor vid 
kunskapsdelning är om repatriaten känner sig uppskattad (Oddou et al. 2009). Exempelvis om 
andra medlemmar av organisationen anser repatriater som kunskapsrika, det gör då repatriater mer 
villiga att dela sin kunskap samtidigt som det gör andra medlemmar mer villiga att ta till sig 
kunskapen. Organisationerna kan understödja denna processen genom mekanismer som främjar 
sociala nätverk och feedback-aktiviteter (Nery-Kjefve & McLean, 2012). 
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2.2 Organisatoriskt lärande  
Organisatoriskt lärande är ett begrepp utan entydig definition och många forskare har gett sin 
beskrivning av fenomenet (Argote & Miron-Spector, 2011; Senge, 1990; Easterby-Smith, 1997). 
Lipshitz et al. (2002) skriver att, trots organisatoriskt lärandes varierande definitioner, finns det 
ingen tvekan om att det har en avgörande roll för organisationers långsiktiga överlevnad.  
 
Att säkerställa sin långsiktiga överlevnad och tillväxt är en av organisationers viktigaste uppgifter. 
För att lyckas med detta krävs att de har en förmåga att rätta sig efter den omvärld de verkar i och 
anpassa sig till förändringar i densamma (Fiol & Lyles, 1985). Fiol och Lyles (1985) menar att 
organisatoriskt lärande har en viktig roll i detta och de beskriver organisatoriskt lärande som “...the 
process of improving actions through better knowledge and understanding” (s.1124). Författarna 
understryker lärande, anpassning och förändring som centrala begrepp i processen att rätta sig efter 
sin omgivning. De hävdar också att en bidragande faktor till de många definitionerna av 
organisatoriskt lärande är att dessa begrepp har i tidigare forskning använts på olika sätt och med 
olika betydelse. Ytterligare en definition ges av Huber (1991) som skriver att organisationer lär sig 
om “the range of its potential behaviors is changed” och “if any of its units acquires knowledge 
that it recognizes as potentially useful to the organization” (s.89). Som Argote och Miron-Spektor 
(2011) skriver är kärnan i majoriteten av definitionerna densamma, att organisatoriskt lärande är 
en förändring i organisationen som uppstår vartefter organisationen förvärvar erfarenhet.  
 
Lipshitz et al. (2002) bygger vidare på tidigare definitioner av organisatoriskt lärande med syfte att 
brygga gapet mellan teori och praktik, vilket görs genom att ställa kravet att lärandet ska vara 
produktivt för organisationer. De gör en distinktion mellan lärande och produktivt lärande. 
Produktivt lärande måste enligt dem uppfylla två kriterier vilka är: lärande ska generera 
meningsfull kunskap, “knowledge that has withstood critical evaluation and is not based on 
willfully distorted information or unquestioned interpretations”. Kunskapen ska även leda till 
handling, “because lessons that are learned but not implemented are of little consequence, 
regardless of their validity” (s.81). Detta ställs i kontrast till Hubers (1991) definition av 
organisatoriskt lärande som handlar om att kunskap bidrar till potential snarare än faktiska 
handlingar. Lipshitz et al. (2002) ställer sig frågande till om lärandet enligt den definitionen kan 
anses som produktivt. Enligt deras definition är produktivt lärande en process som “(a) is conscious 
and systematic; (b) yields valid information; and(c) results in actions intended to produce new 
perceptions, goals, and/or behavioral strategies.” (Lipshitz et al. 2002, s.82). 

2.2.1 Individuellt lärande och organisatoriskt lärande 

För att förstå organisatoriskt lärande behöver skillnaden mellan individuellt lärande och 
organisatoriskt lärande specificeras (Fiol & Lyles, 1985; Argote & Mirion-Spektor, 2011). Lipshitz 
et al. (2002) benämner detta som learning in organization jämfört med learning by organizations. 
Lärandet sker genom individer (Fiol & Lyles, 1985; Argote & Miron-Spektor, 2011; Lipshitz et al. 
2002) och är nödvändigt för organisatoriskt lärande men det är inte tillräckligt för organisatoriskt 
lärande (Fiol & Lyles, 1985; Argote & Miron-Spektor, 2011). Det är exempelvis felaktigt att se 
organisationens lärande som en sammanslagning av samtliga individers lärande. För att lärande ska 
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bli organisatoriskt måste enskilda individers lärande kunna lagras inom organisationer på ett sätt 
som ger fler individer tillgång till den och således kan spridas inom organisationen. Det 
individuella lärandet blir därmed organisatoriskt lärande genom att individens lärande formellt och 
informellt institutionaliseras i organisationen som standarder, normer, regler och rutiner. Därav 
finns det ett behov inom organisationer att implementera system för att ta vara på det individuella 
lärandet. Lipshitz et al. (2002) bygger vidare på detta och skriver att det måste finnas mekanismer 
och processer som möjliggör för organisationer att samla, analysera, lagra, sprida och använda 
kunskap för att lärande ska bli organisatoriskt. De benämner dessa mekanismer och processer 
organizational learning mechanisms och belyser att de är nödvändiga för att produktivt 
organisatoriskt lärande ska möjliggöras i organisationer. 

2.3 Organisatoriska lärande mekanismer 

Organisatoriska lärande mekanismer, OLMs kan enligt Lipshitz et al. (2002) beskrivas som 
subsystem där individer inom organisationen kan interagera för att uppnå lärande och består av två 
delar: 1. individen som både upptäcker och korrigerar eventuella errors i momentet när information 
bearbetas och 2. när och var lärandet uppstår i samband med utförandet av arbetsuppgifter.   

För att uppnå lärande på organisatorisk nivå måste det finnas tydliga funktioner, roller och 
procedurer som möjliggör för individer inom en organisation att systematiskt kunna använda/ 
samla in information. Detta kan liknas vid att organisationer behöver ett centralt nervsystem vilket 
i detta sammanhang benämns som OLMs (Lipshitz et al. 2002). OLMs är institutionaliserade 
strukturella och procedurella åtgärder som möjliggör för organisationer att lära genom att samla in, 
analysera, sprida, lagra och systematiskt använda information som är relevant för organisationen 
och dess medlemmar för att prestera (Popper & Lipshitz, 1998). Lipshitz och Popper (2000) menar 
att OLMs knyter samman lärande i organisationer med lärande av organisationer. Med andra ord 
sammanlänkar de det individuella- med det organisatoriska lärandet. Detta genom att OLMs är 
organisatoriska enheter och processer som i sin tur nyttjas av individer. De kan exempelvis vara 
designade för att underlätta lärande i organisationen eller designade att sprida individers kunskap 
till organisationen. 

2.4 Kategorisering av OLMs 

OLMs har tidigare kategoriserats på olika sätt i litteraturen. Nedan presenteras två olika 
kategoriseringar av Lipshitz et al. (2002) respektive Shani & Docherty (2003). 

2.4.1 Integrerade- och icke-integrerade mekanismer samt ”designated” och 
“dual-purpose 

OLMs kan kategoriseras som integrerade- eller icke-integrerade mekanismer och designated eller 
dual-purpose mekanismer och detta beror på när och vem som driver processen av lärande 
(Lipshitz et al. 2000). En OLM är integrerad om den eller de som bearbetar informationen i 
lärandeprocessen är de som senare implementerar och använder sig av den nya kunskapen (Lipshitz 
& Popper, 2000; Lipshitz et al. 2002). Ett exempel på detta är utvecklingssamtal där medlemmar i 
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ett team gemensamt går igenom och analyserar ett utfört uppdrag, så kallad after action report. 
OLMs är icke-integrerad när de som bearbetar informationen inte är de som sedan använder sig av 
den. Exempel på det är revisorer och kvalitetskontrollanter som skriver en rapport ämnad för någon 
annan att använda sig av. En OLM är designerad eller dual-purpose beroende på om lärandet sker 
i samband med utförandet av en arbetsuppgift eller separat. Då lärandet sker i samband med 
utförandet är det mekanismen dual-purpose, sker det istället separat är det designerad. 
Rapportering från revisorer, kvalitetskontrollanter och after action reports utgör även exempel för 
designerad OLMs. Fördelen med integrerade OLMs gentemot icke-integrerad OLMs är att de 
saknar barriärer mellan de individer som lär sig och de som använder sig av den nya kunskapen, 
vilket medför större sannolikhet för ny kunskap och nya lösningar (lessons learned) att 
implementeras i arbetet och att den nya kunskapen används på ursprungligen avsett vis. Nackdelen 
med integrerad OLMs är att de är svårare att upprätta gentemot icke-integrerad OLMs. Utöver detta 
är relativt enkelt att upprätta ytterligare en fördel då organisationer kan placera individer med 
specialiserat kunnande för att utföra bearbetningen av informationen. För att icke-integrerade 
mekanismer ska bli som mest effektiva krävs koordination mellan bearbetare av informationen och 
användare. De som bearbetar informationen behöver anpassa den så att den fyller användarens 
behov (Lipshitz et al. 2002). 

2.4.2 Kognitiva-, strukturella- och procedurella mekanismer 

Shani och Docherty (2003) bygger vidare på Lipshitz et al. (2002) och identifierar tre 
huvudkategorier under vilka OLMs kan kategoriseras. Dessa är kognitiva-, strukturella- och 
procedurella mekanismer. Mekanismer kan ofta bestå av kombinationer av strukturella- och 
procedurella mekanismer, där de kognitiva mekanismerna utgör värdegrunden för de andra två 
(Shani & Docherty, 2008). Mekanismerna presenteras nedan var för sig med en inledande 
definition följt av exempel på hur de identifierats och applicerats inom tidigare empirisk forskning.  
 
2.4.2.1 Kognitiva  
De kognitiva mekanismerna, även kallade kulturella (Shani & Docherty, 2008), tillhandahåller 
språk, begrepp, symboler, ramverk och värderingar för att skapa ett gemensamt tankesätt och 
förståelse inom organisationen som överensstämmer med organisationen strategi (Shani & 
Docherty, 2003; Mitki, Shani & Sjernberg, 2008). Denna typ av mekanismer bidrar till att skapa 
en gemensam uppfattning hos medarbetare om prioritering, behov och förändringar som krävs för 
att uppnå nya organisatoriska möjligheter. Cirella, Canterino, Guerci & Shani, (2016) skriver att 
genom att skapa en gemensam förståelse bland organisationens medlemmar möjliggör dessa för 
olika delar inom en organisation att arbeta effektivt mot ett gemensamt mål. 
 
Cirella et al. (2016) studerade i deras empiriska studie totalt 15 indikatorer för att mäta kognitiva, 
strukturella och procedurella mekanismer med en kvantitativ datainsamlingsmetod. Dessa 
indikatorer grundar de i tidigare forskning kring OLMs (c.f. Cirella et al. 2016, s.215). De använde 
sig av fem indikatorer för att mäta kognitiva mekanismer. Dessa indikatorer var tydlighet i strategi, 
förhållande mellan strategi och det dagliga arbetet, enighet mellan strategi och utbildning samt en 
organisationskultur som främjar lärande och samhörighet genom ett gemensamt språk. De fann 
belägg för att kognitiva mekanismer i form av dialog-intensiva aktiviteter främjar ett produktivt 
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tänkande bland organisationens medlemmar. Mitki et al. (2008) lyfter fram indikatorer för 
kognitiva mekanismer i en empirisk studie som grundas på ett israeliskt kollektivt samhälle, en 
kommunal organisation. Denna organisation har genomgått en stor transformation i avseende på 
organisationens systematiska uppbyggnad och detta beror på förändringar på marknaden och i 
samhället. Mitki et al. (2008) menar att ett sådant komplext system kräver att alla enheter inom 
systemet arbetar utefter gemensamma värderingar och belyser kognitiva mekanismer som 
grundläggande förutsättningar för organisationen i det syftet. Exempelvis hade det en stor betydelse 
för att skapa gemensamma prioriteringar och nå mål inom organisationen. Mitki och Hernstein 
(2011) genomförde en studie på tre olika organisationer som genomgick omstruktureringar i syfte 
att modernisera sin profilering och stärka sin konkurrenskraft. För att uppnå detta implementerade 
organisationerna olika OLMs. De kognitiva mekanismerna som implementerades var skapandet av 
ett gemensamt språk och tydliga visioner från organisationens ledning för den nya profileringen 
och kulturen samt att organisationerna implementerade värderingar för att främja medarbetares 
deltagande i processen och fritt informationsflöde inom organisationen. Dessa värderingar 
identifierades som fundamentala inom lärandeprocessen i organisationerna.  
 
2.4.2.2 Strukturella 
Strukturella mekanismer är den organisatoriska, fysiska och tekniska infrastrukturen som främjar 
lärande. De möjliggör informationsöverföring från individ till organisation genom att underlätta 
diskussion och samarbete som är essentiellt för gemensamt lärande (Cirella, et al. 2016; Mitki et 
al. 2008). De strukturella mekanismerna uppmuntrar till interaktion mellan medarbetare, 
exempelvis kan de genom de fysiska strukturerna i organisationen underlätta spontan interaktion 
mellan medarbetare från olika avdelningar. Genom dessa mekanismer underlättas det således för 
kunskap att överföras mellan individer, grupper och avdelningar samt uppmuntrar till dialog vilket 
kan leda till nya kombinationer och innovationer. Strukturella mekanismer innefattar många olika 
delar inom en organisation, vilket innefattar den gemensamma nämnaren att det möjliggör tillgång 
till information eller tillhandahåller stöd i lärandeprocessen (Cirella et al. 2016). Exempel på 
strukturella mekanismer är databaser, intranät, fysisk layout av arbetsplatsen, formella och 
informella forum för dialog, kollegor och coacher (Cirella et al. 2016; Schechter och Feldman, 
2010). Vidare inkluderar de strukturella mekanismerna dialog och kunskapsflöden internt såväl 
som externt, exempelvis leverantörer och kunder (Cirella et al. 2016).  
 
Schechter och Feldman (2010) menar att ett strukturellt perspektiv på OLMs är att mekanismer är 
platser där information kan delas och analyseras av organisationens medlemmar. Därigenom blir 
kunskap till organisationens gemensamma kunskap, från individ till organisation. Vidare 
analyserar Schechter och Feldman (2010) detta inom kontexten av en högstadieskola där möten 
används som indikatorer för att utläsa strukturella mekanismer. Resultatet visade att olika typer av 
möten fungerade väl som ett forum där gemensamt lärande kan främjas. Schechter och Feldman 
(2010) lyfter fram ett citat från en lärare på högstadieskolan: ‘’We work mostly together, learn from 
each other, and improve our knowledge about different common subjects. We meet once every two 
months.’’ (s.12), vilket belyser vikten av att lärarna får möjlighet att tillsammans diskutera och 
analysera. Ett flertal lärare poängterade vikten av att ha möten där de tillsammans kan lösa dagliga 
problem som uppstår och således kan alla bidra till processen genom att dela kunskap. En av lärarna 
beskriver vikten av att dessa mötena genomförs regelbundet för att uppnå full effektivitet. Utifrån 
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detta belyser Schechter och Feldman (2010) hur strukturella mekanismer främjar för 
kunskapsdelning inom denna kontext. 
 
Mitki et al. (2008) beskriver vilka indikatorer för strukturella mekanismer de identifierat i sin 
empiriska studie. Dessa var kommunikationskanaler och kommitteer samt formella och informella 
forum där medlemmar kan diskutera gemensamt. Cirella et al. (2016) använde sig istället av fem 
indikatorer för att mäta strukturella mekanismer. Dessa är informationsdelning mellan kolleger, 
tydlighet i uppfattning av vem som gör vad, deltagande i teamwork och löpande 
utvecklingsprocesser, tydlighet i tillgången till stöd och uppmuntran, e.g. tillgång till en coach. De 
fann ytterligare stöd för vikten i att organisationer har strukturer som möjliggör för medlemmar att 
kontinuerligt påverka varandra genom strukturer som tillgängliggör information och integrering av 
kunskap. De hänvisar till sina fem indikatorer som exempel på strukturer som fyller detta syfte. 
Enligt Mitiki och Hernstein (2011) möjliggörs löpande kommunikation och koordination mellan 
och inom avdelningar genom att implementera horisontella och vertikala kommunikationskanaler 
mellan och inom grupper och avdelningar. Detta är strukturella mekanismer som har 
implementerats vid omstrukturering av organisationer. Exempel på specifika strukturella 
mekanismer som implementerades var att chefer införde open door policy och walking around 
metod för att underlätta vertikalt informationsflöde och regelbundna möten mellan olika delar inom 
organisationen.  
 
2.4.2.3 Procedurella 
Procedurella mekanismer är regler, rutiner, metoder och verktyg som institutionaliseras inom 
organisationen i syfte att underlätta organisatoriskt lärande (Shani & Docherty, 2003; Mitki et al.  
2008). Exempel på procedurella mekanismer är after-action report och postproject review 
(Lipshitz et al. 2002), vilka har setts tillämpas framgångsrikt i organisationer (Cirella et al. 2016). 
After-action report och post project review är exempel på utvärdering- och återkopplings metoder 
som möjliggör för medarbetare att systematiskt lära sig av varandras erfarenhet genom reflektion 
och diskussion. Detta genom att gemensamt identifiera, analysera, utvärdera och rapportera vad i 
ett arbete som lyckats och misslyckats i syftet att åstadkomma förbättring (Lipshitz et al. 2002). 
 
Mitki et al. (2008) fann i sin empiriska studie att indikatorerna: nya system för förvaltning och 
driftprocedurer samt rutiner för rapportering, påvisar procedurella mekanismer inom en 
organisation. De fem mekanismer som Cirella et al. (2016) använde för att mäta procedurella 
mekanismer är insikt i resurser och mål, insikt i kontroll- och utvärderingskriterier, 
implementeringen av midway reviews och postproject reviews samt rutiner för användandet av 
organisationsarkiv. De kom fram till att den kunskap som genereras genom procedurella 
mekanismer kan möjliggöra för organisationer att konkretisera erfarenheter. De procedurella 
mekanismer som Mitki och Hernstein (2011) identifierade mekanismer i sin studie ämnade blanda 
annat fylla funktionen att realisera och bevara förändringarna i organisationer genom att motivera 
medarbetare att ta till sig och verka efter de nya normerna och rollerna. Exempel på mekanismer 
är utbildningar, bedömningsmetoder, kompensations- och incitamentsystem samt införandet av 
teknologiska informations hjälpmedel för att stödja tidigare nämnda mekanismer. 
 



12 
 

Beaulieu, Roy och Pasquero (2002) studerade en organisation inom finanssektorn som genomgått 
förändringar till följd av ökande konkurrens och förändrade marknadsförhållanden. Utifrån denna 
kontext identifierades feedback som en viktig mekanism, en indikator för procedurell mekanism. 
Efter en period med utmaningar kan det vara fördelaktigt att föra en dialog och utvärdera 
situationen och genom att göra detta kan nya lärdomar skapas. En av cheferna inom denna 
organisation förklarade att utvärdering är ett förekommande moment inom organisationen för att 
på så sätt kunna utvärdera tidigare händelser och rutiner vilket är en viktig del i lärandeprocessen. 
Vidare poängterar Beaulieu et al. (2002) att procedurella mekanismer är viktiga i avseende på 
förbättring av organisationers lärandeprocess och således bör lärandemekanismer prioriteras vid 
kritiska situationer som organisationer ibland genomgår.  

2.5 Sammanfattning 
Som presenterats är litteraturen kring organisatoriskt lärande inte eniga om en enhetlig definition 
eller beskrivning av organisatoriskt lärande vilket bidrar till att begrepp uppfattas som komplext 
och mångfacetterat. Utifrån detta kommer denna studie utgå från Lipshitz et al. (2002) beskrivning 
av organisatoriskt lärande och OLMs som en essentiell del av lärandet. Motiveringen till detta är 
att litteraturen om OLMs har flera likheter med litteraturen inom kunskapsdelning i 
repatrieringsprocessen. De belyser båda att organisationer behöver mekanismer på plats för att ta 
tillvara på och sprida kunskap inom organisationen. Syftet med OLMs är att lyfta kunskap från 
individ- till organisationsnivå vilket möjliggörs genom att på olika sätt sprida individers kunskap 
inom organisationer (Lipshitz et al. 2002). Vilket också stämmer väl överens med syftet för 
kunskapsdelning inom repatrieringsprocessen då det handlar om att ta tillvara och sprida 
repatriaters kunskap inom hemorganisationen (Appafram & Sheik, 2016).  
 
Vidare har två indelningar av OLMs har presenterats i den teoretiska referensramen. Den första var 
Lipshitz och Popper (2000) samt Lipshitz et al. (2002) indelning av OLMs som integrerade eller 
icke-integrerade och designated eller dual-purpose samt. Den andra var Shani och Dochertys 
(2003) indelning av OLMs som kognitiva, strukturella och procedurella. Den sistnämnda grundas 
i och bygger vidare på Lipshitz och Popper (2000) samt Lipshitz et al. (2002) definition av OLMs. 
Denna studie kommer att utgå från Shani och Dochertys (2003) indelning av OLMs. Motiveringen 
till detta är att denna utgör en mer konkret indelning och som tidigare använts framgångsrik inom 
litteraturen för att undersöka mekanismer för lärande och kunskapsdelning inom organisationer. 
Även då Shani och Dochertys (2003) bygger vidare på den tidigare litteraturen genom att addera 
ytterligare ett perspektiv, det kognitiva perspektivet. Tidigare har Popper och Lipshitz (1998) 
endast beskrivit OLMs som följande: ‘’OLMs är institutionaliserade strukturella och procedurella 
åtgärder som möjliggör för organisationer att lära genom samla in, analysera, sprida, lagra och 
systematiskt använda information som är relevant för organisationen och dess medlemmar för att 
prestera (Popper & Lipshitz, 1998, s.170)’’, där det kognitiva perspektivet inte inkluderas. Det 
kognitiva perspektivet är relevant i detta sammanhang då det bidrar med en förståelse kring 
kognitiva mekanismer inom organisationer, såsom språk, värderingar, begrepp, symboler och 
ramverk (Shani & Docherty, 2003; Mitki et al. 2008). De kognitiva mekanismerna kommer därav 
bidra till en mer nyanserad och kontextrik analys. Utifrån detta baseras denna studiens teoretiska 
utgångspunkt på Shani och Dochertys (2003) resonemang.   
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Den presenterade teoretiska referensramen kommer användas som ett verktyg för att skapa en 
förståelse av det empiriska materialet. Studien ämnar skapa en förståelse genom att identifiera och 
analysera användningen av mekanismer utifrån empirin och därav kommer den teoretiska 
referensramen att användas som en utgångspunkt för identifiering och användning av OLMs. När 
OLMs har identifierats och analyserats kan studien skapa en slutsats om huruvida kunskapsdelning 
uppstår. Nedan illustreras hur teorin används för att tolka det empiriska materialet. Grundat i 
tidigare empirisk forskning har indikatorer valts ut för respektive OLM. Genom att identifiera dessa 
i det empiriska materialet kan slutsatser dras om huruvida de olika OLMs förekommer inom 
organisationerna. 

Modell 1, undersökningsmodell. 

  



14 
 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis vald litteratur vilket följs upp med en diskussion kring vald 
undersökningsdesign och forskningsstrategi. Därefter presenteras datainsamling, analysprocess 
och slutligen en metodreflektion. 

3.1 Litteraturanvändning 

Inledande började vi med en litteratursökning för att få en övergripande förståelse av litteraturen 
inom området. I denna fas sökte vi främst efter tidigare forskning om repatriering för att tydligt 
förstå vad en repatrieringsprocess innebär. Studien utgångspunkt baseras på Appafram och Sheik 
(2016) definition och resonemang av repatriering. Därefter fördjupade vi oss inom organisatoriska 
lärandemekanismer, främst utifrån Lipshitz och Popper (2000) Lipshitz et al. (2002) forskning, 
vilket sedan utgjorde studiens teoretiska utgångspunkt gällande OLMs. 

När vi genomförde litteratursökningen användes ett antal olika sökord via sökmotorerna Google 
scholar och Primo. Exempel på sökord var repatriates, repatriate knowledge, och repatriation, 
samt organizational learning framework, organizational learning expatriation process och 
demystifying organizational learning. Därefter valdes lämpliga vetenskapliga artiklar ut utifrån 
faktorer såsom angiven journal som publicerat artiklarna och antal citeringar av aktuell artikel. 
Dessa urvalsfaktorer indikerar en högre trovärdighet för respektive artikel. Studiens 
litteratursökning fortsatte sedan med en sökning efter artiklar som citerat de utvalda artiklarna, 
vilket gjordes för att skapa en djupare förståelse genom att undersöka hur forskningen diskuteras 
vidare i andra artiklar. Dessutom sökte vi efter de artiklar som citerades inom de redan valda 
artiklarna, för att på så sätt skapa en förståelse för den forskning som använts som utgångspunkt. 
Sedan inkluderades de artiklar av relevans för denna studie. 

3.2 Undersökningsdesign och forskningsstrategi 

3.2.1 Forskningsmetod 

I denna studie har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod och det grundas främst i 
Appafram och Sheik (2016) samt Tung (1988) argument att kunskapsdelning inom europeiska 
organisationer är outforskat samtidigt som de kvalitativa studierna inom detta området är få. 
Appafram och Sheik (2016) skriver att det finns en avsaknad av studier som “...draw context rich 
data directly from repatriates.” (s.43). Detta motiverar vårt val att endast intervjua repatriater i 
syfte att lyfta fram deras syn på processerna. Alternativet hade varit att intervjua endast eller också 
de som är ansvariga för de processer vi ämnar undersöka, exempelvis HR-avdelning eller 
management. Citatet styrker även vårt val av ett kvalitativt tillvägagångssätt då det betonar behovet 
av en studie som baseras på kontextuellt material. Bryman och Bell (2005) skriver att det ligger en 
tonvikt på kontext i kvalitativ forskning. De menar att för att förstå det som undersöks måste det 
tolkas i ett sammanhang. Kvalitativ forskning ger utrymme för rapportering av deskriptiva detaljer 
som kan beskriva kontexten inom vilken resultatet ska tolkas. Det andra argumentet för valet av 
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kvalitativ forskningsmetod är att denna studie ämnar skapa en förståelse för det valda området, 
därav är forskningsfrågan utformad på så sätt att denna efterfrågar en djupgående förståelse. I 
enlighet med Bryman & Bell (2005) beskrivning att kvalitativ forskningsmetod är en lämplig 
metod då syftet är att få en djupare förståelse inom ett specifikt område, utgår denna studie från en 
kvalitativ forskningsmetod. Valet grundas även på Gaebner, Martin och Roundys (2012) 
resonemang att kvalitativ metod är lämpligt då ett område i forskningen inte är tillräckligt studerat 
alternativt att det existerar meningsskiljaktigheter. Detta är något som Appafram och Sheik (2016) 
samt Tung (1998) lyfter fram då forskningen inom repatrieringsprocessen främst har fokuserat på 
MNCs i USA. Därav fyller studien ett syfte i att studera svenska organisationer inom 
repatrieringsprocessen ur en kvalitativ metod. Studiens syfte ämnar också att vidareutveckla 
befintlig teori och Bryman och Bell (2005) menar att vid ett sådant syfte är kvalitativ metod ett 
lämpligt metodval för att uppnå en djupare förståelse.  

Det empiriska materialet grundas i en fallstudie där respondenterna utgörs av individer inom olika 
organisationer. Valet av en fallstudie, som baseras på flera organisationer, grundas i att syftet med 
studien är att kunna generalisera resultatet inom en större kontext. Att det ska finnas en 
överförbarhet av studiens resultat till organisationer inom en liknande kontext. Bryman och Bell 
(2005) menar att en fallstudie rymmer flera organisationer inom ett fall när syftet är att uppnå en 
generell förståelse, vilket är i enlighet med vald forskningsmetod i denna studie. Även Yin (1984) 
betonar att en fallstudie kan innehålla flera delar som tillsammans bildar ett fall. Studien ämnar 
inte att urskilja skillnader och likheter mellan respektive organisation, utan istället att sammanställa 
empirin till en helhet som skapar en fallstudie. Konsekvensen av detta val är att vardera 
organisation, som är en del av fallstudien, inte redovisas individuellt gällande resultat och slutsats. 
Enligt Esienhardt (1989) är en fallstudie en lämplig forskningsmetod då studien ämnar skapa en 
förståelse inom en viss kontext och miljö samt ge upphov till en utveckling av teori med hjälp av 
nya perspektiv. Vilket är i enlighet med denna studie då syftet är att utveckla redan befintlig teori 
genom att bidra med en ny kontext, hur kunskapsdelning uppstår inom svenska organisationer 
inom en repatrieringsprocess. Tidigare har forskningen främst baserats på empiri från amerikanska 
organisationer (Appafram & Sheik, 2016; Tung, 1998) och därav identifierade vi en kunskapslucka 
som bör fyllas vilket Siggelkow (2007) menar är ett argument för att använda en fallstudie. 
Ytterligare ett argument för en fallstudie är att syftet med detta arbete är att studera 
repatrieringsprocesser, vilket är i enlighet med hur Saunders och Thornhill (2012) beskriver att en 
fallstudie är lämpligt då en process ska observeras i praktiken.  

3.2.2 Forskningsansats 

Denna studiens utgångspunkt baseras i teorin, vilket Bryman och Bell (2005) benämner som en 
deduktiv ansats. Vi valde att utgå från en sådan ansats då syftet med uppsatsen är att identifiera 
OLMs och användningen av dessa, därigenom kunna skapa ett antagande om huruvida 
kunskapsdelning uppstår, vilket i sin tur grundas i argumentet att OLMs indikerar kunskapsdelning 
utifrån främst Lipshitz et al. (2008) samt Appafram och Sheik (2016) resonemang att det krävs 
mekanismer och processer för kunskapsdelning inom en organisation. 



16 
 

Därför valdes en teoretisk utgångspunkt i studien för att kunna identifiera och analysera 
användningen mekanismer inom det empiriska materialet. Den teoretisk utgångspunkten i 
inledningen i detta arbete mynnar sedan ut i en frågeställning och ett syfte som är teoretiskt 
förankrat. Det återspeglas även i intervjuguiden då denna baseras på den teoretiska utgångspunkten. 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Urval  

Det huvudsakliga kriteriet i val av organisation var att organisationerna ska ha 
expatrieringsprocesser av medarbetare. Vidare är det fyra organisationer som ligger till grund för 
studiens empiriska insamling. Dessa definieras, i enlighet med årsredovisningslagen (1 kap. 3§), 
som internationella organisationer på den svenska marknaden. De organisationer som valdes ut är 
verksamma inom industri- och teknikbranschen. Ett kriterium som förelåg i valet av respondenter 
inom organisationerna var att utlandsuppdragets längd hade varit minst 12 månader. Detta val var 
grundat i kriterium från tidigare empirisk forskning (Appafram & Sheik, 2016). I några fall hade 
respondenterna varit på fler än ett utlandsuppdrag. I dessa fallen fokuserade intervjun på det senaste 
uppdraget men vissa delar av det andra togs även upp då respondenten tyckte det var av intresse att 
exempelvis belysa skillnader i svaren på frågorna mellan uppdragen och länderna dessa hade tagit 
plats i, detta inkluderades dock inte i resultatet.  

Valet att utgå från flera olika organisationer grundas i ambitionen att kunna generalisera resultatet 
av denna studie inom en bredare kontext. Vi ville skapa en överförbarhet inom den kontext som 
studien baseras på. Istället för att enbart studera en organisation så studerade denna studie flera, för 
att på så sätt kunna generalisera studiens resultat och därmed kan resultatet representera 
kunskapsdelning i repatrieringsprocessen på en generell nivå inom given kontext, inte enbart för 
en specifik organisation. Därav ska denna studie betraktas som en fallstudie fast med respondenter 
från flera olika organisationer då studien ämnar skapa en generaliserad bild av stora svenska 
organisationer inom marknader för teknik och industri. Antagandet av stora organisationer grundas 
i SCB:s (2018) klassificering av stora organisationer på den svenska marknaden vilket är mer än 
250 medarbetare. Viktigt att ha i åtanke vid läsning av denna studie är att varje respondent är en 
del av en helhet, ett fall och därav ämnar inte studie att beakta varken specifika organisationer eller 
individen självständigt. 

Vidare kan studiens urvalssätt kan liknas vid det som Bryman och Bell (2005) beskriver som 
bekvämlighetsurval, ett urval som baseras på “... sådana personer som för tillfället råkar finnas 
tillgängliga för forskaren” (s.204). Bryman och Bell (2005; 2013) menar dock att vid ingående 
intervjuer är frågor om representativitet inte lika viktigt som vid kvantitativ forskning. Dessutom 
är studiens urval inte fullt ut ett bekvämlighetsurval utan snarare ett bekvämlighetsurval inom vissa 
ramar och kriterier. Något som studien tar i beaktande är att resultatet endast kan generaliseras till 
den population utifrån vilken den studien hämtat sin empiri (Bryman och Bell, 2005). Med andra 
ord grundas valet av organisation främst i tillgänglighet av intervjupersoner då det var främst inom 
större organisationer vi fann tillgängliga respondenter, så kallat bekvämlighetsurval. Detta kan 
tänkas bero på att större organisationer skickar i större utsträckning iväg medarbetare utomlands 
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på uppdrag. De organisationer som vi hade kontakt med som hade färre än 250 medarbetare och 
därmed kan inte kategoriseras som stora organisationer, hade oftast enbart skickat medarbetare 
utomlands på kortare tjänsteresor. Studiens urval kan trots ett bekvämlighetsurval anses som 
målinriktat då vi vid val av respondenter hade vissa kriterier som skulle uppfyllas. Detta var bland 
annat att respondenterna skulle ha varit minst 1 år utomlands på uppdrag och att de själva hade en 
befintlig minnesbild av vistelsen utomlands och av processen när de skulle återvända hem igen. 
Utifrån detta valdes främst respondenter som hade varit utomlands de senaste 10 åren. Vidare 
ansågs de utvalda respondenterna som lämpliga då de på ett tydligt sätt kunde återge information 
om deras vistelser utomlands, vilket vi ansåg var en viktig del för att på så sätt kunna samla in ett 
informationsrikt och sanningsenligt material. 
 

Intervjuperson/ 
respondent 

Land Antal år 

1 Kina  3 

2 Kina  2 

3 Förenade Arabemiraten 2,5  

4 Malaysia 6  

5 Förenade Arabemiraten  2 

6 Australien  1  

7 Japan 3 

8 Tanzania 3 

9 Panama 2,5 

10 USA  4  

11 Kina  1 

12 USA 2,5 

13 USA  3 

14 Singapore 5 

15 USA 3 

16 Kina 1 

Tabell 1, sammanställning av respondenter 
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Respondenternas karaktäristik  
- Majoriteten var män, endast 3 kvinnor.  
- Alla hade framgångsrikt genomför minst ett utlandsuppdrag. 
- De hade i genomsnitt spenderat 2,8 år utomlands. 
- De internationella uppdragen hade genomförts i Kina (4), USA (4), Australien (1), 

Tanzania (1), Japan (1), Singapore (1), Malaysia (1), Panama (1), Förenade 
Arabemiraten (2). 

Faktaruta 1, sammanställning av respondenternas karaktäristika. 

3.3.2 Intervjuer 

Eftersom studiens syfte är att undersöka specifika processer inom repatrieringsprocessen snarare 
än processen som helhet valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade 
i generellt mellan 30 och 45 minuter samt spelades in digitalt för att senare kunna transkriberas. 
Detta grundar sig i det Bryman och Bell (2005) skriver om att semistrukturerade intervjuer är att 
föredra då fokus i studien är tydligt i inledande processen av undersökningen och på så sätt 
möjliggör det för specifika frågeställningar. Detta val resulterade i att vi kunde upprätthålla en röd 
tråd genom intervjuerna men samtidigt att det tillät oss att vara tillräckligt flexibla i 
intervjuprocessen för att öppna upp för alternativa synsätt och nya idéer samt ställa följdfrågor för 
att gräva djupare i det mest intressanta diskussionerna. En konsekvens av detta som kan påverka 
studiens kvalitet, är förekomsten av viss bias i vår bedömning av vilka alternativa synsätt som är 
intressanta för studien. Då detta från start inte grundas i vald teoretisk utgångspunkt utan i vår egen 
bedömning, fläckad av tidigare erfarenheter, kan trovärdigheten påverkas. 

För att kunna genomföra semistrukturerade intervjuer utvecklades en intervjuguide där frågorna 
delades in i olika mekanismer grundade i OLM-teorin och tidigare forskning inom kunskapsdelning 
i repatrieringsprocessen. Frågorna formulerades bland annat med syftet att kunna identifiera OLMs 
i empirin och genom följdfrågor få utförligare information kring användningen av dessa. Denna 
utformning grundades i studiens frågeställning, där ett första steg var att identifiera OLMs som en 
indikation på att kunskapsdelning sker och nästa steg att undersöka deras utformning och karaktär 
närmare. Frågorna grundades i tidigare empirisk forskning som framgångsrikt identifierat OLMs 
inom olika kontexter. En konsekvens av att grunda frågorna i liknande empirisk forskning är att 
resultatet av studien blir till större del jämförbart med dessa studier och att kvaliteten på frågorna 
ökar (Bryman & Bell, 2005). Vidare poängterar Bryman och Bell (2005) att ställa för specifika 
frågor kan förhindra förekomsten av alternativa idéer eller synsätt under intervjutillfället. Grundat 
i detta var frågorna inledningsvis mer generella för att ge utrymmer åt respondenten. Därefter ställs 
mer specifika följdfrågor med viss variation beroende på respondentens svar.  

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju i syftet att testa intervjuguiden och vår intervjuteknik. 
I denna intervju gavs respondenten ingen bakgrundsinformation kring studien syfte och vad 
intervjun skulle fokusera på. Resultatet av intervjun visade att respondenten hade svårt att veta 
vilka delar av sin expatriering hen skulle fokusera på vilket ledde till information som var irrelevant 
för studien. Frågor behövdes därför upprepas mer specifikt. Anledningen till detta antogs vara våra 



19 
 

initiala frågors generella karaktär och att respondenten inte var insatt i var intervjuns fokus låg. Det 
visade sig dessutom att vår intervjuteknik var aningen begränsade och delvis “fiskade” efter 
diskussion liknande den i tidigare empirisk forskning. Det begränsade alternativa synsätt till viss 
del och pilotintervjun visade att svaren och karaktären av OLMs verkade vara annorlunda än vad 
som antagits i inledningen av intervjun. Bryman och Bell (2005) förespråkar att en pilotintervju 
bör genomföras då det möjliggör att brister i intervjuguiden tidigt kan upptäckas och åtgärdas. 
Utifrån detta valde vi sedan att inte inkludera pilotintervjuer i det empiriska materialet till följd av 
att vi identifierade brister i vår intervjuteknik och ansåg därför att materialet från pilotintervjun inte 
vore lämpligt att använda. Inför nästa intervju hade vissa frågor tagits bort och andra formulerats 
annorlunda samt att intervjutekniken var mer öppen för alternativa synsätt. I inledningen av den 
andra intervjun informerades respondenten om studiens syfte och frågeställning samt vilka delar 
som intervjun skulle fokusera på, exempelvis kunskap, kunskapsdelning och repatrieringen. 
Resultatet av den andra intervjun var avsevärt bättre än den första och det blev en tydligare röd tråd 
genom intervjun. Detta antogs vara då respondenten kunde relatera frågorna och sina svar till de 
essentiella delar denne fått information om i inledningen av intervjun. En konsekvens av detta som 
togs i beaktande var risken att påverka respondentens svar genom att ge för mycket information 
kring det vi undersökte vilket potentiellt hade kunnat resulterat i att hen gett de svar vi var ute efter 
och begränsat potentialen för nya idéer och alternativa synsätt.  

Innan intervjutillfället valde vi att inte ge ut intervjuguiden till respondenterna då studien ville 
fånga respondentens ögonblickliga svar och genom detta undvika bearbetade svar som kan 
utelämna värdefull information till följd av att respondenten vill ge det mest korrekta svaret och 
möjligtvis inte hur något faktiskt var. En konsekvens av att inte ge ut intervjuguiden var att 
respondenten kunde ha svårare att direkt kunna återge ett minne, alternativt kan ha svårigheter att 
förstå frågorna vid första uppläsningen. Trots detta valde vi ändå att fortsatt inte ge ut förberedande 
frågor till respondenten då vi ville fånga respondentens obearbetade och spontana svar. Viktigt att 
poängtera att samtliga respondenter var anonyma och innan intervjuerna startade informerades 
respondenterna om att de var anonyma. Syftet med detta val var att öka benägenheten att ge ärliga 
svar och att individen skulle känna sig säker att besvara studiens intervjuguide utan rädsla att svaren 
kommer att kunna härledas till den själv. Något som Bryman och Bell (2005; 2013) betonar kan 
vara av stor vikt.  

Intervjuerna utfördes genom telefonsamtal, där vi tidigare hade haft kontakt med respondenterna 
via mail där de fick kort information om studien och vi förklarade även de kriterier som krävdes 
för att få delta i studien. Vid intervjutillfällena intervjuades samtliga respondenter av Cornelia eller 
Andreas. Vi valde att enbart ha en intervjuare för att på så sätt kunna skapa en avslappnad dialog 
med respondenterna. En nackdel med intervju via telefon är att det blev svårt för oss att se 
respondenternas fysiska beteende såsom ansiktsuttryck, vilket kan bidra med en ökad förståelse 
vid en diskussion. Något som Bryman och Bell (2005; 2013) poängterar är en negativ konsekvens 
av telefonintervjuer. Dock upplevde vi inte detta som ett problem då det var möjligt att utläsa 
respondentens reaktioner via exempelvis röstläge. En positiv konsekvens av telefonintervju som 
metod är att respondenterna inte påverkas av intervjuarens personliga egenskaper (Bryman & Bell 
2005; 2013). Vilket kan vara hända vid personliga intervjuer och kan då resultera i att respondenten 
ger svar som denne tror att intervjuaren uppskattar. 
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3.4 Analys av data 

För analysen av det empiriska materialet användes innehållsanalys. Valet av analysmetod 
motiveras till stor del av studiens frågeställning och syfte. Ett första steg för att kunna besvara 
frågeställningen var att i analysen av det empiriska materialet kunna identifiera och kategorisera 
mekanismer på ett konsekvent och systematiskt sätt. Grundat i detta användes det Hsieh och 
Shannon (2005) benämner som riktad innehållsanalys. Vilket kan beskrivas som en deduktiv 
kvalitativ innehållsanalys som innebär att analysen tar utgångspunkt i redan existerande teori och 
tidigare forskning. Nyckelbegrepp i den tidigare forskningen identifierades och användes som 
kategorier i kodningen av materialet (Hsieh & Shannon, 2005). På så sätt var studiens utgångspunkt 
i analysen hur tidigare forskning har identifierat och analyserat användningen av OLMs samt hur 
användningen av OLMs indikerar kunskapsdelning. 

För att kunna analysera materialet på ett metodiskt sätt utfördes transkriberingar och sedan 
sammanställdes vardera organisation utifrån dessa transkriberingar. Därför konstruerades empirin 
såsom den nu är i resultatet, där vi sammanställde samtliga organisationer tillsammans för att skapa 
en helhetsbild av det empiriska materialet eftersom studien ämnar att betrakta urvalet som en 
helhet. För att systematiskt kunna identifiera mekanismer valdes meningsenheter ut där det fanns 
indikatorer för respektive mekanism och på så sätt kunde mekanismer identifieras i de 
sammanställda transkriberingarna, se tabell nedan. Med andra ord har innehållsanalys använts för 
att kategorisera empirin utifrån den teoretiska utgångspunkten. Efter mekanismerna hade 
identifierats kunde vi sedan fördjupa analysen genom att analysera användningen av mekanismer 
samt jämföra studiens empiri med tidigare forskning, såsom skillnader och likheter mellan dessa. 
Därefter var det möjligt att skapa slutsatser om kunskapsdelning utifrån antagandet att OLMs 
indikerar kunskapsdelning.  

Tabell 3 visar tre exempel på kodningsprocessen. Meningsenheter identifierades i det empiriska 
materialet utifrån valda indikatorer för OLMs. Dessa meningsenheter presenteras som citat i empiri 
och analys. Indelningen meningsenhet, indikatorer och mekanism grundar sig i Hsieh och 
Shannons (2005) beskrivning av kodningsprocessen i innehållsanalys och tidigare empirisk 
forskning inom OLMs (Cirella et al. 2016).  

Meningsenhet Indikator Mekanism 

‘’XXX är ett företag som 
definitivt söker efter 
nytänkande, lär sig nya saker 
och nu de här sista åren här 
har varit kraftig expansion 
för man ser ju att man 
behöver vara stora och 
starka för att kunna verka på 
en global plattform.” 

Kultur och värderingar Kognitiv mekanism 
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 ‘’Inget formellt med mina 
kollegor utan det har blivit 
både runt kaffebord och även 
i projekt eller offertarbeten.” 

Forum för dialog Strukturell mekanism 

“Vi hade utvecklingssamtal 
ungefär en gång i kvartalet. 
Det är ju så att då med sin 
närmaste chef som man har 
utvecklingssamtal med. Då 
pratar man om det. Vad har 
du lärt dig? Vad ser du att du 
vill ha fortsatt?” 

Utvärdering och återkoppling Procedurell mekanism 

Tabell 3, analysprocess 

3.5 Metodreflektion 

Valet av innehållsanalys som metodval innebär vissa begränsningar enligt Bryman och Bell (2013). 
Detta innebär att exempelvis innehållet, empirin, som analysen baseras på är avgörande för att 
uppnå komplett analys. För att på bästa sätt skapa förutsättning för en analys har vi genom 
intervjuer samlat in information. Informationen som samlats in baserades på den utvalda teoretiska 
utgångspunkten. Vardera fråga i vår intervjuguide har en tydlig koppling till den teoretiska 
utgångspunkten. Utifrån detta har vi skapat en stabil grund för att kunna samla in informationsrik 
empiri utifrån studiens ämne och vidare kunnat genomföra en välgrundad innehållsanalys för att 
sedan kunna uppfylla studiens syfte. 

Vidare kan kodningen av det empiriska materialet anses som en kritisk punkt (Bryman & Bell, 
2013; Denscombe, 2018). Det presenterade empiriska materialet grundas på våra val, det vi själva 
har valt att ta med. Enligt Denscombe (2018) innebär detta att vissa meningsenheter risker att tolkas 
utanför dess sammanhang. För att motverka att den ursprungliga innebörden misstolkas har vi 
systematiskt sammanställt, utifrån transkriberingar, vardera fråga och respondenternas svar vilket 
sedan har mynnat ut i en sammanställning av det empiriska empiriska materialet.  

Ytterligare en reflektion är att det är svårt att undvika en viss bias under identifieringsprocessen av 
mekanismer, något Bryman och Bell (2013) menar är oundvikligt. Vanligtvis innebär en 
innehållsanalys en viss typ av tolkning när materialet kodas/kategoriseras (Bryman & Bell, 2013). 
För att på bästa sätt få en sanningsenlig innehållsanalys har vi först en och en identifierat 
mekanismerna i materialet vilket sedan följdes upp med att vi tillsammans sammanställde båda 
versionerna av identifieringen. På så sätt kunde vi säkerställa att vi både tolkat empirin så 
sanningsenligt som möjligt då vi genom kors-kodning kunde uppmärksamma eventuella felaktiga 
tolkningar. Bryman och Bell (2013) poängterar vikten av att kvalitativ forskning analyseras på ett 
systematiskt sätt då det annars finns en risk för subjektiv tolkning. Genom att vi tillsammans 
bearbetade kodningen kunde reliabiliteten öka då samarbete minskar subjektiva bedömningar 
(Smith, 2003; Patton, 2002; Bryman & Bell, 2015). 
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Då urvalet främst baseras på ett bekvämlighetsurval kan generaliserbarheten möjligtvis 
ifrågasättas, men viktigt att poängtera är att trots delvis begränsade urvalsmöjligheter så 
tillämpades urvalskriterier för att säkerställa att respondenterna var lämpliga. Dock kan det 
begränsade urvalet resultera i en lägre extern validitet (Bryman & Bell, 2015). Vidare kan vi 
reflektera över om urvalet kan anses vara representabelt nog för att besvara huruvida 
kunskapsdelning uppstår inom en repatrieringsprocess i MNCs på den svenska marknaden. Utifrån 
detta även reflektera över huruvida resultat kan anses vara generaliserbart utifrån urvalet. Även 
objektiviteten kan ifrågasättas då det är vi själva som har valt ut organisationer där vi sedan har 
valt ut intervjupersoner. Patton (2002) menar att när ett fenomen ska undersökas i en utvald kontext 
så indikerar detta snarare ett medvetet val, än ett generaliserbart resultat. Utifrån detta kan 
generaliserbarheten anses vara delvis svag. Generaliserbarheten skulle kunna styrkas genom att 
studera fenomenet inom liknande kontext men genom ett annat urval.  
 
Trots valet av urval menar Denscombe (2018) att det är viktigt att göra en en utvärdering i huruvida 
respondenten kan anses kunna diskutera det som studien behandlar, vilket i detta fall är 
kunskapsdelning inom en repatrieringsprocess. Utifrån detta poängteras vikten av urvalskriterier 
såsom att respondenten ska ha genomfört en repatrieringsprocess och kunna återge detta tydligt. 
Därav spelar tidsperioden när repatrieringsprocessen ägde rum, en viktig roll för att respondenten 
ska ha rimlig möjlighet att kunna återge rätt information. Om det skulle varit en lång tidsperiod 
mellan respondentens repatrieringsprocess och intervjutillfället skulle det då potentiellt finnas en 
risk att respondenten återskapar en ofullständig bild av repatrieringsprocessen utifrån vad hen själv 
kommer ihåg. Då detta är något vi har tagit i beaktning kan vi argumentera för att empiriska 
materialet baseras på korrekt och tillförlitlig information.  
 
Då studiens empiri består av intervjuer sänker det studiens reliabilitet, vilket anger i vilken 
utsträckning undersökningen kan replikeras (Bryman & Bell, 2015). Detta är ett problem som går 
att finna i större delen av kvalitativ forskning eftersom det är möjligt att uppfattningen av det som 
undersöks förändras över tid. Upprepas studien vid ett senare tillfälle finns det därför en viss 
sannolikhet att resultat skiljer sig från denna studiens resultat. För att stärka reliabiliteten 
redovisas och motiveras valen i studiens genomförande väl. Dessutom har studien en deduktiv 
ansats som resulterar i ett mer strukturerat tillvägagångssätt än vid exempelvis en induktiv ansats, 
vilket stärker studiens reliabilitet (Hsieh & Shannon, 2005). Värt att notera är att en fallstudie inte 
kan uppnå samma validitet som exempelvis statistiska undersökningar. Samtidigt är kvalitativa 
undersökningar oftast mer informationstäta vilket kan resultera i en djupare förståelse, vilket vi 
ville uppnå i denna studie. Utifrån detta val var det då fundamentalt att på ett tydligt sätt motivera 
och redovisa de ställningstaganden vi gjort under hela arbetsprocessen (Andersen, 2012).  
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4. Empiri och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens empiri och analys integrerat. Inledningsvis presenteras en 
bakgrund för att återge kontexten av hur respondenterna upplevde sina expatrieringsuppdrag. 
Avsnittet är därefter uppdelat efter de olika mekanismerna: kognitiva, strukturella och 
procedurella, där varje mekanism är indelad efter valda indikatorer, se figur 1. I analysprocessen 
styr teorin diskussionen och underbyggs av empiri, identifiering- och analys av användningen av 
mekanismer, vilket sedan jämförs med tidigare empirisk forskning.  Till sist mynnar detta avsnitt 
ut i en sammanfattning. 
 
Kontext 
Alla respondenter utom en var nöjda med utlandsuppdraget och vad det hade resulterat i för 
erfarenheter och kunskaper. De flesta ansåg även att uppdragen hade haft en positiv inverkan på 
deras karriärer. Flera respondenter uttryckte dock en viss tveksamhet i sina svar vilket grundade 
sig i svårigheter och missnöjen under uppdragets tid.  
 

Respondent 13: “Det var jag (nöjd). Sen är det ju saker som man blir lite 
frustrerad på. Saker som inte fungerar så bra som man hade tänkt sig. Men i det 
stora hela så var det en chans att komma iväg och få se något annat och uppleva 
någonting och samtidigt också inse att det kanske inte är så dåligt hemma ändå.” 

 
De missnöjen som respondenterna belyste var oftast relaterade till komplikationer som uppstod i 
samband med att arbeta och anpassa sig till en ny kultur samt brister i kommunikation och 
förberedelser från hemorganisationen. De utmaningar som detta innebar och de generella 
utmaningarna med expatrieringen resulterade dock i att respondenterna upplevde att de tvingades 
utvecklas både professionellt och personligt. Respondenterna arbetade ofta helt eller delvis inom 
andra verksamhetsområden och med andra ansvarsområden under expatrieringen jämfört med 
deras arbetsposition inom hemorganisationen innan expatrieringen. Det gjorde att de utvecklade 
en bredare teknisk kompetens och förståelse för fler verksamhetsområden inom organisation. 
 

Respondent 3: ‘’ Ja, framför allt så tvingas man växa. Man har inte samma 
setup runt omkring sig som du har i stort bolag på hemmaplan. Man har inte 
experter runt om sig, du måste spänna över ett bredare område. Du får hantera 
arbetsuppgifter som du inte är van vid och som du inte trodde du skulle göra. 
Ta större ansvar.’’ 

 
Respondent 9: “Perspektivet från andra sidan jämfört med produktutveckling. dvs från 
sälj och marknadsperspektivet där lärde jag mig jättemycket, kundkontakter, kundernas 
behov. Hur man förhandlar med kunder, hur kunder beter sig. Hur XXX på bästa sätt 
kan presentera sitt erbjudande.” 
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Det område där respondenterna ansåg att de lärt sig mest var i samtliga fall kopplade till kulturen i 
landet och organisationskulturen i värdföretaget. Kunskaper som de belyste var exempelvis en 
förbättrad förståelse för sina medarbetare i värdlandet och hur affärer sköts samt förståelse för 
värdlandets kunder. Trots att flera respondenter innan expatrieringen arbetat mot samma utländska 
marknader var de tydliga med att det var en stor skillnad att faktiskt leva och arbeta i landet. 
 

Respondent 9: “Leva i Sverige och ha kontakt med andra kulturer, det är väldigt 
stor skillnad jämfört med att leva dagliga livet.” 
 
Respondent 11: “Framförallt hur man jobbar med andra kulturer och relationer” 
 
Respondent 13: “Eftersom jag jobbat mot den här marknaden tidigare då så är 
det ju saker som man irriterat sig lite på. Varför saker och ting inte funkar så 
bra kanske. Men nu förstår man lite mer varför det är så.” 

4.2 Identifiering och analys av mekanismer  

4.2.1 Kognitiva mekanismer  

4.2.1.1 Värderingar och kultur 
För att skapa ett gemensamt tankesätt och en förståelse inom en organisation som knyter an till 
organisationens strategi, krävs det kognitiva mekanismer som bidrar med ramverk och framförallt 
värderingar (Shani & Docherty, 2003; Mitki et al. 2008). Denna typ av mekanismer är essentiella 
för att kunna uppnå organisatoriska möjligheter (Shani & Docherty, 2003; Mitki et al. 2008). I det 
empiriska materialet identifierade vi flera kognitiva mekanismer varav den mest framträdande var 
organisationskulturen, då organisationerna i studien har, enligt en majoritet av respondenterna, en 
organisationskultur som främjar lärande, dock på olika nivåer. Detta kan exemplifieras genom hur 
majoriteten av respondenter beskrev att organisationerna söker nytänkande, lärande och expansion 
av kompetens. Vissa gav exempel på utvecklingssamtal två gånger per år, utvecklingsplaner och 
möjlighet till kurser. Även att det fanns tydliga värdeord och värderingar som enligt respondent 
2:”...positionerar oss att vi vill vara med och skapa framtiden och bryter ner det på 
medarbetarnivå.” Dessa värdeord, menar respondent 1 och 2, bidrar till en tydlig kommunikation 
och en tydlighet gällande organisationens strategier. Utifrån detta går det även att utläsa att det 
finns en stark organisationskultur som främjar lärande, då det genom en tydlig kommunikation 
skapas gemensamma värderingar (Cirella et al. 2016). Detta argument stärks av av det empiriska 
materialet där bland annat respondent 1,3,4 & 8 sa följande angående organisationskulturen.    
 

Respondent 1: “XXX är ett företag som definitivt söker efter nytänkande, lär sig 
nya saker och nu de här sista åren här har varit kraftig expansion för man ser 
ju att man behöver vara stora och starka för att kunna verka på en global 
plattform.”  
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Respondent 3: ‘’Jo men alltså. Dels får du rätt många möjligheter att bredda 
din kompetens och kunskap. Dels kan du få andra arbetsuppgifter och gå kurser. 
Det är ganska så generös inställning till vidare utveckling. Så det tycker jag.’ 
 
Respondent 4: ‘’Men visst det tycker jag. Generellt sett har det alltid varit en 
uppmuntran om att vidareutveckla sig och lära sig.’’ 
 
Respondent 8: “Jag tror väldigt mycket, jag är väldigt integrerad i 
organisationskulturen vi har, och jag märkte dels när jag var utomlands, att den 
kulturen liksom har varit närvarande. Jag tar alltid med mig kulturen, jag 
förstärkte den och tog med mig den. Jag skulle säga att det är en väldigt stark 
organisationskultur.” 

 
Utifrån den existerande organisationskulturen kan tolkas att det finns möjlighet för en organisation 
att effektivt arbeta mot ett gemensamt mål (Cirella et al. 2016: Mitki et al. 2008), vilket en majoritet 
av respondenterna själva upplever. Det kan dock diskuteras huruvida konstant och tydlig den 
organisationskulturen är då inte alla delar uppfattningen att kulturen främjar lärande. Ett flertal 
respondenter betonar att lärande främst sker på eget initiativ och att organisationen ger de 
medarbetare möjligheter, men de måste själva ha viljan och våga ta steget. Ett fåtal poängterar att 
kulturen inte främjar lärande utan att det snarare inriktas på utvalda individer som organisationen 
ser potential i.  
 

Respondent 10: “Nej, inte vad jag har upplevt. Kanske om du är med i en 
talangutveckling.” 
 
Respondent 12: “Självklart kan vi bli bättre men vi har ett lärande. Men tycker 
att det behövs ett större lärande gällande strategisk kompetens. Lärandet är 
inte så strukturerat. Lärandet sker ofta på individens initiativ, många hör tex av 
sig till mig och vill ha tips inför att de själva ska på uppdrag osv. Hur tyckte 
du? Hur gjorde ni där? Jag kan dela med mig och folk lyssnar.  
 
Respondent 5: ‘’Främja lärande.. det är väldigt styrt på XXX så individen får 
inte utrymme för egna beslut. Tillplattad organisation.’’ 

 
Samtidigt kan även initiativtagandet identifieras som en indikator för kognitiv mekanism då 
individen ändå upplever att det finns möjlighet att själv ta initiativ för lärande, på så sätt kan 
organisationskulturen anses ge utrymme för lärande även fast det inte är en tydlig koppling för 
respondenterna själva. Detta är i enlighet med hur Cirella et al. (2016) beskriver att en organisation 
kan implementera värderingar för att främja medarbetares deltagande i processen. Det egna 
initiativtagandet kan ses som individens egna deltagande, där organisationskulturen är det 
grundläggande faktorn för detta. 
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4.2.1.2 Strategier och visioner 
Enighet mellan strategi och utbildning är två indikatorer för kognitiva mekanismer (Cirella et al. 
2016). Även Dialog-intensiva aktiviteter är en indikator för produktivt tänkande bland 
organisationens medlemmar (Cirella et al. 2016), något ett fåtal av respondenterna ger exempel på, 
såsom möjlighet till utbildningar och coaching. Exempelvis kan organisationens val av att skicka 
medarbetare på expatriering ses ett exempel på hur organisationen agerar för att främja lärande och 
kunskap hos sina medarbetare. 
 

Respondent 13: “Ja det tycker jag, iallafall där jag är så hoppas jag det gäller 
för hela företaget. [..] Det är inte jättesvårt att motivera om du behöver gå en 
utbildning eller behöva åka ut på en site och se hur man gör jobbet i verkligheten 
osv. Så på det planet också tycker jag man har en kultur som främjar att man 
förkovrar sig.” 
 
Respondent 8: ‘’Vi tror på att ge en person lite mer ansvar än vad man är van 
vid, med hjälp av coachning. Man får hoppa i poolen men man har två simlärare 
med sig, så kan man inte simma så har man två som kan hjälpa till.’’ 
 

Att bidra med tydliga visioner och strategier menar Mitki och Hernstein (2011) är en förutsättning 
för lärande. Enligt majoriteten av respondenterna finns det dock en stor förbättringspotential i 
kommunikationen från organisationen rörande expatriatens roll efter hemkomst. För majoriteten 
av respondenterna innebar ett utlandsuppdrag att hen skulle söka en ny tjänst och därmed behöva 
säga upp sig från sin tidigare tjänst i hemorganisationen. Respondenterna ansåg att detta system 
fungerade bra vid utfärd men att det blev osäkert vid hemkomst. Detta indikerar en viss avsaknad 
av kognitiva mekanismer då respondenterna upplevde att det inte fanns en tydlig vision gällande 
deras framtid inom hemorganisationen. Vidare är ett fritt informationsflöde och en tydlighet i 
kommunikation väsentligt för att medlemmar inom en organisation (Mitki & Heirnstein, 2011) 
eftersom det bidrar till att skapa en gemensam uppfattning hos alla involverade inom en 
organisation (Shani & Docherty, 2003; Mitki et al. 2008). Vilket i det empiriska materialet, kan 
tolkas vara icke existerande inom vissa delar då majoriteten av respondenterna upplevde en 
osäkerhet kring kommande arbetsuppgifter efter avslutat uppdrag. Vilket troligen beror på att det 
inte funnits en dialog mellan organisationen och repatriaterna. 
 

Respondent 8:’’Det är en sak att man ska söka ett jobb när man ska utomlands 
men när man åker hem så har man inte någon garanterad plats i företaget.” 
 
Respondent 10: “Nja, jag fick ju söka en tjänst. Det var inte så att de hade en 
plan för mig. Det var för mig att hitta en roll i företaget här hemma. Den rollen 
jag hade i USA hade jag växt in i och ville gärna fortsätta med, så därför sökte 
jag själv en tjänst på hemmaplan som behandlar samma region som jag var i.” 
 
Respondent 11: “Man återanvänder till den organisationen man kom ifrån även 
fast man sen måste söka en ny tjänst. Det jobbet jag hade haft tidigare var dock 
tillsatt och därför fick de hitta på en tjänst eller roll för mig. En påhittad roll 
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kändes inte som något jag ville göra så därför valde jag att själv att söka ett 
nytt jobb.”, “Det var väldigt lite engagemang från HR. HR var inte involverade 
på något sätt alls. Sen när jag återvände hem var min chef själv på ett 
utlandsuppdrag så då var det en ny chef som skulle ge mig ett nytt jobb. Vilket 
blev lite svårt, så hela grejen blev väl lite sisådär kan jag tycka.” 

 
Organisationerna hade i majoriteten av fallen inte någon konkret plan för repatriaten efter avslutat 
utlandsuppdrag. Det var respondenterna själva som fick ta initiativet att starta en diskussion med 
hemorganisationen, oftast med tidigare-, nuvarande- eller blivande chefer, angående hens roll vid 
hemkomst. I flera fall var kommunikationen därefter lyckad och flera respondenter fick stöd i att 
hitta en ny tjänst som passade respondenterna och i vissa fall anpassad till deras nya kunskaper. 
Detta exemplifieras av respondent 11, 12 och 15 som beskrev att de började på eget initiativ att 
söka efter en ny tjänst. 
 

Respondent 11: “Man återanvänder till den organisationen man kom ifrån även 
fast man sen måste söka en ny tjänst. Det jobbet jag hade haft tidigare var dock 
tillsatt och därför fick de hitta på en tjänst eller roll för mig. En påhittad roll 
kändes inte som något jag ville göra så därför valde jag att själv att söka ett 
nytt jobb.” 
 
Respondent 12: “Det väl fortfarande lite oklart. Nej men nu ska jag vara 
schysst. Jag fick ett helt nytt uppdrag och bara det är ju en frågeställning i sig 
även fast det var smickrande. Jag var väldigt tydlig innan jag kom hem då jag 
har hört om andra som har kommit hem och inte har fått en vettig tjänst, man 
glöms bort. Det här var en farhåga jag hade, jag vill göra något vettigt när jag 
kommer hem. Men jag började ett halvår innan att ta kontakt med strategiska 
personer som kunde hjälpa mig. Men jag såg till att förverkliga mina egna 
förväntningar får man kan inte förvänta sig att företaget aktivt arbetar för din 
hemkomst. 
 
Respondent 15: “Inget alls. Det var helt upp till mig själv. Först tog jag och 
förlängde ett halvår till, men sen började jag titta vad som fanns och då hörde 
jag av mig till han som är min chef idag. Så jag hörde av mig att jag var 
intresserad av något och då kom han tillbaka med några tjänster varav en jag 
tyckte lät väldigt intressant.” 

 
Detta indikerar hur stor del det egna initiativtagandet har inom denna typ av organisationskultur 
men också att även detta kan tolkas som en kognitiv mekanism, som vi tidigare har diskuterat i 
denna analys. Samtidigt som det kan anses som problematiskt eftersom den kognitiva mekanismen 
i detta fall förlitar sig på att individen tar eget initiativ och om detta inte sker så kan inte heller en 
gemensam förståelse uppnås mellan organisationen och individ (Cirella et al. 2016). Exempelvis 
gällande visionen för fortsättningen för individen inom organisationen efter avslutat 
utlandsuppdrag. Utifrån detta kan det tolkas som att användningen av denna typ av mekanism 
särskiljer sig delvis från tidigare exempel inom forskningen. Exempelvis fann Mitki och Hernstein 
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(2011) stöd för att tydliga visioner från organisationsledningen var fundamentala för att ha en 
lärandeprocess. Värt att notera är att det finns en skillnad mellan Mitki och Hernstein (2011) och 
vårt empiriska resultat, nämligen kontexten. De analyserade en organisation som genomgick 
omfattande struktureringar, medan vår empiri grundas på organisationer som i nuläget inte 
genomför omfattande struktureringar. Detta kan troligtvis ha en inverkan på vilken typ av kognitiv 
mekanism som behövs. I en mer stabil, organisatorisk miljö kanske det är möjligt att låta individen, 
i större utsträckning, vara delaktiga i användningen av kognitiva mekanismer medan i en osäker 
miljö så behövs tydliga riktlinjer och visioner för att uppnå lärande. I vår kontext uppnås en viss 
grad av lärande trots, ibland inte så självklara, kognitiva mekanismer vilket i detta fall grundas i en 
friare organisationskultur.  Detta kan sättas i kontrast med Mitki et al. (2008) studie där de 
poängterade vikten av tydligt kommunicerade visioner inom en organisationsmiljö med komplexa 
system, vidare att att det är en grundläggande förutsättning för organisationen inom den miljön. 
Samtidigt skulle repatrieringen kunna ses som en, för repatriatien, osäker tid vilket flera 
respondenter uttrycker, och kunde då, i likhet med Mitki och Hernsteins (2011) studie, förbättras 
av tydligare kommunikation och visioner. 
 
Tydlighet i strategi och förhållandet mellan strategi och det dagliga arbetet är enligt tidigare 
forskning, indikatorer på kognitiva mekanismer (c.f. Cirella et al. 2016, s.215). I det empiriska 
materialet hade respondenterna olika uppfattningar om hur tydligt deras organisationer förmedlade 
uppdragets syfte och vad det skulle kräva för arbetsprestation. Vissa betonar att det var tydlig 
kommunikation och transparens under hela processen. Respondent 2 beskrev bland annat att det 
‘’exakta’’ uppdraget inte var tydligt, utöver att han skulle åka ner med sin befintliga roll men 
samtidigt vara öppen och flexibel i vad arbetet kunde mynna ut i. Hen beskriv uppdragets syfte 
som “ganska flummigt” men samtidigt att hen var samtidigt beredd på detta. “Jag åkte ner för att 
ta uppdrag, också för att etablera oss. Så det kunde bli vad som helst så det var bara kavla upp 
ärmarna och köra. Jag var beredd på att det skulle vara öppet. Inte spikat vad idén var att jag 
skulle göra. Så man fick vara flexibel.” Avsaknaden av tydlig kommunikation gällande uppdraget 
syfte och förväntad arbetsprestation exemplifieras vidare av respondent 3, 6 & 7.  
 

Respondent 3:’’Ganska dåligt eftersom tre veckor in fick jag veta att han som 
var chef för bolaget skulle lämna så jag fick ta över hela bolaget. Men det var 
ju inte att man hade beskrivit min tänka roll fel utan det var ju att det vart en 
utveckling som gjorde att det blev något helt annat än det jag åkte ut för. ’’ 
 
Respondent 6:’’Det var otroligt otydligt. Visste bara att jag skulle vara 
projektledare och sen var det upp till mig själv att hantera de bollar som kom 
åt mig.’’ 
 
Respondent 7: ‘’Jag tycker att det är otroligt otydligt vad de vill med 
medarbetarna. Man skickar också bara iväg någon för att reda ut projekten. Det 
är inte en tydlig vision att man måste utbilda medarbetarna.’’ 
 
Sedan fanns det även de respondenter som upplevde en tydlighet inom uppdragets syfte:  
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Respondent 1: “Jag har förstått uppdraget och jag vet vad jag ska göra. Och 
jag vet om jag behöver stöd var jag får de bitarna”.  
 
Respondent 4:’’Det var ganska glasklart. Vi var ett team och hade våra roller. 
Det var ingen direkt skillnad mot hemma bara att vi satt i en annan världsdel.’’ 

 
Sammanfattningsvis var det en majoritet av respondenterna som upplevde att uppdraget syfte, 
gällande vad som förväntades av dem, var otydligt och att de själva var tvungna att hantera 
ovissheten kring uppdragets syfte. Många av dessa respondenter betonade att de saknade en 
tydlighet i organisationernas vision med uppdragen. Användningen av denna typ av kognitiv 
mekanism kan därför anses som problematiskt, då respondenterna inte upplevde en tydlighet 
gällande förväntningar och uppdragets syfte (Cirella et al. 2016; Shani & Docherty, 2003; Mitki 
et al. 2008). Detta resulterar i sin tur att det blir svårare för organisationens medlemmar att 
tillsammans arbeta effektivt mot ett gemensamt mål (Cirella et al. 2016). Dock uttryckte ett fåtal 
respondenter att de var förberedda på att uppdraget skulle innebära en grad av öppenhet i syftet 
och arbetsområden. I dessa fall utgjorde otydligheten sällan problem då de var medvetna om 
förutsättningarna. Detta kan antyda att genom att organisationerna var transparenta med 
uppdragets förutsättningar var respondenterna mer förberedda och osäkerheten kunde då minskas. 

 
Däremot upplevde samtliga utom ett fåtal att det fanns en tydlig koppling mellan 
organisationernas övergripande strategier och varför de skickade medarbetare utomlands. 
Exempelvis att det fanns tydligt förmedlade strategier, exempelvis strategier om expatriering mot 
nya marknader och därav bör det finnas representanter från organisationen på plats. Vilket istället 
underlättade ett gemensamt drivande mot organisationens mål (Cirella et al. 2016; Mitki & 
Hernstein, 2011).  
 

Respondent 11: ‘’Då företaget vill ha personal närmare kunderna, för att 
snabbare kunna serva kunder och prata med kunderna. Främst i de regionerna 
där vi har haft svårt att komma in på marknaden. Då ville de sätta upp en 
verksamhet i kina där vi hade svårt att ta marknadsandelar. ‘’ 
 

4.2.1.3 Samhörighet 
Vidare är samhörighet och kontinuerlig kommunikation under uppdraget väsentligt, dels gällande 
aspekten med fritt informationsflöde men även för att individen ska ha möjlighet att vara insatt i 
organisationen agenda, såsom uppdaterade visioner och strategier (Mitki & Hernstein, 2011). 
Under utlandsuppdragets hade större delen av respondenterna kontinuerlig kontakt med 
hemorganisationen. Oftast skedde kontakten i det dagliga arbetet, exempelvis var det flera 
respondenter som var med på veckomöten med hemorganisationen där de kunde få uppdateringar 
om projekt och organisationen samt dela med sig att information från utlandet. Utöver det 
tillhandahölls även veckoutskick och informationsbrev angående nyheter inom organisationen. 
Detta kan dels identifieras som en kognitiv mekanism då mötena möjliggör kommunikation mellan 
individ och organisation, som i sin tur innebär förmedling av strategier och en gemensam 
uppfattning men det även skapar samhörighet. På så sätt kan den kognitiva mekanismen i detta fall 
bidra till en gemensam uppfattning hos individerna inom organisationen (Shani & Docherty, 2003; 
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Mitki, Shani & Sjernberg, 2008). Samtidigt är detta till följd av en samverkan av en strukturell 
mekanism, möten, då möten kategoriseras som ett formellt forum för diskussion (Schechter & 
Feldman, 2010). Strukturella mekanismer innefattar, som tidigare nämnt, många olika delar inom 
en organisation, vilket innefattar den gemensamma nämnaren att det möjliggör tillgång till 
information eller tillhandahåller stöd i lärandeprocessen (Cirella et al. 2016). Den kognitiva 
mekanismen kan istället betraktas som en värdegrund (Shani & Docherty, 2008), exempelvis i detta 
sammanhang, samhörighet och gemensamma värderingar.  
 

Respondent 6: “... jag hade dagligen kontakt med kontoret hemma. Vi diskuterade 
främst projektrelaterade frågor.” 
 
Respondent 2: “Det var ju lite upp till en själv att man ringde in på mötena och 
läste de mail som kom.”  
 
Respondent 14: “Jag kände mig inkluderad på så sätt att jag var inkluderad men 
jag var ju inte en del av de projekt man jobbade med tätast med, så inte på så sätt 
men ändå en del av gänget. Tack vare veckomötena.” 
 

Sammanfattningsvis kände sig majoriteten av respondenterna inkluderade även i 
hemorganisationen under sin utlandsvistelse. Dock betonades att man hade ett eget 
ansvar när det gällde att hålla kontakt med hemorganisationen.  

4.2.2 Strukturella mekanismer 

4.2.2.1 Forum för dialog 
Strukturella mekanismer är nödvändiga för att möjliggöra för informationsöverföring från individ 
till organisation genom att underlätta diskussion och samarbete som är essentiellt för gemensamt 
lärande (Cirella, Canterino, Guerci & Shani, 2016; Mitki et al.2008). Enligt Cirella et al. (2016) 
kan en organisation uppnå interaktion mellan medarbetare genom att ha fysiska strukturer som 
möjliggör interaktion, vilket då kan resultera i kunskapsöverföring från individ till grupp. I det 
empiriska materialet kunde vi identifiera att det fanns en viss avsaknad av strukturella mekanismer 
såsom möten avsedda för delning av lärdomar, vilket enligt Mitki et al. (2008) är en strukturell 
mekanism som både kan vara ett informellt eller formellt forum för dialog. När det gällde att dela 
med sig av kunskap efter avslutat uppdrag upplevde de flesta respondenter att det inte fanns några 
formella processer såsom möten där de kunde presentera sina lärdomar från uppdraget. Men ett 
flertal respondenter poängterade dock att de själva tog initiativ och diskuterade med kollegor, på 
en informell nivå.  
 

Respondent 2: “Inget formellt med mina kollegor utan det har blivit både runt 
kaffebord och även i projekt eller offertarbeten.”  
 
Respondent 10: “Det har mer på den informella sidan med kollegor, med de 
som har i närtid till när jag har kommit hem flyttat utomlands. De hade mycket 
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frågor om hur saker och ting fungerade. Men inget intresse från HR med 
uppföljning’’ 
 
Respondent 13: ’’Nej. Där har du en poäng. Det har jag faktiskt inte. Det enda 
som jag prata lite mer ingående, det var innan vi flyttade hem så var jag och 
träffade min blivande chef här hemma och han kollade lite mer vad jag gjort, 
vad jag fokuserat på i Orlando. för att kanske definiera min nya roll då liksom, 
rikta in den lite mera, vilken roll han ville sätta mig i, vart jag kunde bidra mest. 
Men inte annars då, det var mer som att nu kom det tillbaka någon som kan 
någonting här, det är bra. Men det är faktiskt ingen som har bett om någon 
presentation, Jag har inte tänkt tanken heller tror jag. “ 
 

Respondent 9 poängterade även att avsaknaden av en formell roll efter avslutat uppdrag och att 
detta resulterade i hen inte kunde dela kunskaper på en formell nivå. Vilket kan kopplas till 
analysen i kognitiva mekanismer där det diskuterades vikten av tydliga visioner för repatriatens 
arbetsroll efter avslutat uppdrag för att möjliggöra för kunskapsdelning. Detta kan även 
kategoriseras som en avsaknad av strukturell mekanism, då organisationen inte tillhandahåller 
tillräckliga strukturer såsom tydlighet i roller. Vilket (Lipshitz et al. 2002) betonar är en nödvändig 
strukturell förutsättning för kunskapsdelning. 
 

Respondent 9: “Än så länge har jag inte kommit in i någon ny roll utan det är 
väl först då som jag kan förmedla mina kunskaper formellt. Som det är just nu 
så är det mer korridorprat. Om jag hör att någon har ett problem med något så 
kan jag skjuta in lite goda råd.” 

 
I kontrast mot de negativa erfarenheterna kring kunskapsdelning menade respondent 8 att hen i hög 
utsträckning kunnat dela med sig av kunskapen då hen jobbar i ett liknande fält idag. Både formellt 
och informellt till inom sin grupp och andra delar av organisationen. Värt att notera är att det dock 
inte fanns strukturer inom organisationen för hur kunskapen ska tas tillvara inom 
repatrieringsprocessen, men respondenten betonade att kunskapen istället kunde spridas väl i det 
dagliga arbetet genom högt i tak och dialog mellan medarbetare.  
 
Vidare poängterade flera respondenter att de främst delade med sig av eventuella lärdomar och 
erfarenheter när de var utomlands och inte inom repatrieringsprocessen. Även att delning av 
lärdomar och erfarenhet skedde en tid efter avslutad repatrieringsprocess, det vill säga, en tid efter 
avslutat uppdrag. Exempelvis hade respondent 1 möten med sin chef under perioden för 
utlandsuppdragets. Där diskuterades vad hen lärt sig och hur hen såg på sin framtid. Hen menade 
också att hen kunnat dela med sig av kunskapen i de löpande mötena med hemmakontoret under 
uppdragsperioden. Medan respondent 12 snarare menar att hen en tid efter avslutat uppdrag har vid 
tillfällen diskuterat sina erfarenheter från uppdraget, men inte inom den tiden för processen där hen 
flyttade hem och sedan återgick till att arbeta inom hemorganisationen.  
 
Majoriteten betonade även att de saknade stöd från HR efter hemkomst och att debriefing med 
denna enhet hade varit fördelaktigt. Endast en respondent beskrev att hen hade haft en dialog med 
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HR efter avslutats uppdrag. Trots att det fanns möten där de diskuterades dagliga frågor så upplevde 
respondenterna att det inte alltid uppfyllde deras förväntningar. Dock upplevde många att det ändå 
fanns möjlighet att diskutera sina lärdomar på exempelvis möten men att det endast skedde på deras 
egna initiativ. 

 
Respondent 5: ‘’Möjlighet fanns men det var inget som företaget eller HR 
visade direkt intresse för att tanka ut lärdomar från mina erfarenheter.’’ 
 
Respondent 14: [...]. Men inte att jag stod på ett möte och prata om hur Asien 
fungerade.” 

 
Ett flertal respondenter beskrev att det saknades strukturella processer för att kontinuerligt fånga 
upp lärdomar i möten. Enligt Schechter och Feldman (2010) innebär strukturella mekanismer bland 
annat platser där information kan delas och analyseras av organisationens medlemmar och således 
blir denna kunskap till sist organisationens gemensamma kunskap, från individ till organisation. 
Utifrån detta kan det anses som problematiskt för organisationerna att kunna uppnå gemensam 
kunskap om det inte strukturer eller forum för information att diskuteras och delas vidare. 
Schechter och Feldman (2010) utförde en studie där de studerade en högstadieskola där lärarna 
kontinuerligt hade möten där de diskuterade lärdomar och fann att olika typer av möten fungerade 
väl som ett forum där gemensamt lärande där lärande kan främjas. I det empiriska materialet hade 
respondenterna, till skillnad mot Schechter och Feldman (2010) studie, begränsade möjligheter för 
gemensamt lärande då det var en avsaknad av formella möten avsedda för diskussion av lärdomar, 
både på formell och informell nivå. Skillnaden i denna studie gentemot Schechter och Feldmans 
(2010) studie skulle delvis kunna vara en konsekvens av urvalet. Schechter och Feldmans (2010) 
undersökte som tidigare nämnt en högstadieskola där lärande och forum för lärande, som lektioner, 
är det primära syftet och en essentiell del av skolans arbete. I kontrast består urvalet i denna studie 
av MNCs där forum för lärande inte är det primära syftet vilket kan förklara skillnaden. 
 
Vidare fann vi att det ändå fanns möjlighet för individen att diskutera om hen själv valde att ta 
möjligheten, detta var dock inget som organisationerna krävde. Flera av respondenterna beskrev 
att trots avsaknad av strukturer inom organisationen för hur kunskapen ska tas tillvara, så betonar 
de att kunskapen sprids väl i det dagliga arbetet genom högt i tak och dialog mellan medarbetare. 
Något som kan ses som ett resultat av organisationens användning av den kognitiva mekanismen 
organisationskultur. De berättade att kunskapsdelning inte nödvändigtvis upphör till följd av 
avsaknad av strukturer utan att en organisations arbetssätt och kultur kan på samma sätt främja 
kunskapsdelning.  
 

Respondent 5: ‘’Det tycker jag, det har alltid varit uppmuntrat här. Det, man 
får se det stora hela. Det är viktigt att man förmedlar. En sån kultur tycker jag 
vi har här! Uppmuntrar till att dela med sig. ‘’ 
 
Respondent 9: “Framförallt så är det arbetssätt, kultur och hur man arbetar 
och organiserar arbete och den typen av kunskap. Det är väl det som så att säga 
är mest kompetenshöjande för de jag pratar med.’’ 
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Respondent 14: Jag tror det är mer av en kulturell yttring i en 
utlandsorganisation med mindre kontor, att man behåller sin kompetens för sig 
själv skulle jag vilja säga. Från mitt perspektiv så är det självklart att man delar 
med sig, det händer ju dagligen.” 

 
I jämförelse med Schechter och Feldman (2010) studie indikerar det empiriska materialet att 
kunskapsdelning kan uppstå till viss del trots avsaknad av formella forum. Kunskapsdelning kan 
med andra ord uppstå på en informell nivå till följd ett arbetssätt som baseras på en öppen 
organisationskultur vilket identifieras som en kognitiv mekanism då en gemensam 
organisationskultur bidrar med ett gemensamt tankesätt inom en organisation. (Shani & Docherty, 
2003; Mitki et al. 2008). Här kan vi även identifiera att genom användningen av den kognitiva 
mekanismen organisationskultur, skapas förutsättningar för den strukturella mekanismen 
arbetsmiljö. Detta är ett exempel på det Shani och Docherty (2008) beskriver, att mekanismer ofta 
består av kombinationer, där de kognitiva mekanismerna utgör värdegrunden och den strukturella 
i det här fallet bidrar genom en arbetsmiljö som möjliggör dialog mellan medarbetare. 
 
4.2.2.2 Arbetsmiljö 
Som tidigare nämnt har arbetsmiljön en inverkan på kunskapsdelning (Mitki et al. 2008), detta då 
en fysisk layout av en arbetsplats är en strukturell mekanism. Cirella et al. 2016; Schechter & 
Feldman 2010). Samtliga respondenter beskrev att det var öppet landskap på deras arbetsplats och 
de flesta ansåg att det fanns möjlighet att diskutera löpande, dock främst med kollegor. Flera 
upplevde även att genom detta, att kontinuerligt diskutera, så var det möjligt att hjälpa varandra i 
det dagliga arbetet. Gemensamt för alla respondenter var också att arbetsmiljö präglades av 
kontorslandskap där det fanns öppna utrymmen för diskussion.  
  

Respondent 3: ‘’Kontorslandskap. Vi hade ett livligt utbyte mellan varandra.’’ 
 
Respondent 5: ‘’Öppen kommunikation. Vi kan diskutera att jag gjorde såhär 
för att lösa tex ett problem osv. Aldrig varit problem att ta kontakt med en 
person som man vet har hanterat en liknande situation jag själv är inom.’’  
 
Respondent 14: “Kontorslandskap, man reser sig upp och kollar och skriker på 
den man vill prata med. Är det någon som jobbat med det här, ja han där osv.  
Det där informella sättet att jobba. Det tycker jag är en styrka. Och behöver 
man vara lite avskild finns möjlighet till det, och boka rum osv’’. 

 
En av respondenterna beskrev att hen upplevde att deras organisation var transparent i avseendet 
på kommunikation. Även att det fanns lättillgängliga möjligheter att snabbt ta kontakt med en 
kollega vid eventuella frågor. Utifrån detta kunde medlemmarna kontinuerligt påverka varandra 
genom strukturer som tillgängliggör information och integrering av kunskap vilket skapar 
förutsättningar för organisatoriskt lärande (Cirella et al. 2016). Här kunde även kollegor kan även 
identifieras som en strukturell mekanism (Cirella et al. 2016; Schechter & Feldman 2010) och i det 
empiriska materialet finner vi återkommande bevis för att kollegor är återkommande mekanism. 
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Bland annat då flera av respondenterna beskrev att det är främst med kollegor de diskuterat 
lärdomar och att detta även var ett dagligt moment för de allra flesta. Detta kan jämföras med 
Schechter och Feldmans (2019) studie där lärarna dagligen diskuterade, dock främst inom formella 
forum men även till viss del informellt med kollegor. Schechter och Feldmans (2019) beskriver att 
arbetsmiljön präglades av en öppenhet, i likhet med arbetsmiljön i denna studiens organisationer. 
Dock identifieras även Schechter och Feldman (2019) formella strukturer vilket vi inte kunnat 
identifiera på samma sätt. Istället kan arbetsmiljö i kombination med kollegor identifieras som 
tydliga strukturella mekanismer i det empiriska materialet. I denna kontext kan mekanismen 
arbetsmiljö anses främja mekanismen kollegor då den öppna arbetsmiljön ger möjlighet för 
diskussion med kollegor. Dock fanns det ett fåtal som upplevde att en öppen kommunikation med 
kollegor och chefer begränsades av fasta processer vilket hen menade resulterade i en avsaknad av 
löpande diskussioner.  
 

Respondent 6: ‘’Man får prata men allt är väldigt processtyrt. Men upplevde 
ändå att min närmaste chef var intresserad att diskutera.’’ 

 
4.2.2.3 Coachning 
Löpande utvecklingsprocesser och tillgången till stöd och uppmuntran kan även ses strukturella 
mekanismer. Detta är två indikatorer för informationsöverföring från individ till organisation och 
exempel på detta är coachning (Cirella et al. 2016; Schechter & Feldman 2010). Enligt 
respondenterna fanns det inte någon typ av handledning eller coachning efter avslutat uppdrag för 
respondenterna. Till följd av detta upplevde ett flertal av dem att de efter avslutat uppdrag fick 
återgå till de gamla arbetsuppgifterna och att de inte alltid fick möjlighet att använda sin nya 
kunskap. Enligt Cirella et al. (2016) och Lipshitz et al. (2002) är det viktigt för organisationer att 
ha strukturer som möjliggör för kontinuerligt utbyte av information. Utifrån avsaknad av 
coachning kan det anses som om organisationerna, baserat på empirin, nästintill inte hade eller 
använde denna typ av strukturell mekanism. Det blir tydligt då ett flertal respondenter upplevde 
att de inte fick använda sin nya kunskap i den utsträckning de själva menade att de kunde göra. 
Vilket stämmer överens med vad Schechter och Feldman (2010) beskriver att olika typer av 
strukturella mekanismer behövs för att främja för kunskapsdelning, därav kan det anses finnas en 
tydlig förankring i litteraturen till varför vissa respondenter upplevde att de inte kunnat dela med 
sig av sin kunskap i den utsträckning de själva ville. 
 

Respondent 4: ‘’Nej jag fick inte någon coachning när jag kom hem så. Det var 
mer, här är ditt nya skrivbord. De här projekten ska du jobba med på den här och 
den här marknaden. Och det var ju i stort sett samma jobb som innan.’’ 

 
Flera respondenterna beskrev att det var som om de endast hade varit på semester och skulle nu 
återgå till arbetet. Respondent 6 berättade att organisationen behandlade repatriater som om de inte 
ens hade varit på ett utlandsuppdrag. Dessutom så beskrev ett flertal respondenter att de var 
tvungna, vid hemkomst, att söka nya jobb vilket de fick hantera utan hjälp. Utan eget agerande 
kunde det således innebära att personen stod utan jobb efter de 6 månader som denna garanterades 
jobb efter hemkomst. 
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4.2.3 Procedurella mekanismer 

4.2.3.1 Rutiner och riktlinjer 
Procedurella mekanismer är regler, rutiner, metoder och verktyg som institutionaliseras inom 
organisationen i syfte att underlätta organisatoriskt lärande (Shani & Docherty, 2003; Mitki et al. 
2008). Analysen av det empiriska materialet påvisar en avsaknad av procedurella mekanismer i 
form av rutiner och verktyg för repatriaterna i samband med deras hemkomst. Detta exemplifieras 
av respondenterna då de upplevde att det inte fanns några tydliga rutiner eller riktlinjer från 
organisationens sida gällande att underlätta repatriaternas hemkomst och återanpassning i 
hemlandet.  
 
Enligt Cirella et al. (2016) är ’’insikt i resurser’’ en indikator på procedurella mekanismer, något 
vi identifiera i det empiriska materialet då de flesta respondenterna hävdade att de fått knapphändig 
eller obefintlig information angående vad för resurser och stöd som fanns tillgängliga för dem. En 
stor del av respondenterna jämförde rutinerna vid repatriering med de rutiner som fanns när de åkte 
ut på uppdraget och menar att rutinerna för hemkomsten var avsevärt sämre.  
 

Respondent 13: “Väldigt dåligt ska jag säga. Jättedåligt i det här med... Det är 
lätt att glömma saker. Det var ju ingen som berätta för oss till exempel att man 
måste skriva in sig på försäkringskassan eller skatteverket eller vilket det är. Det 
som förvånar mig lite är att, vi är ju inte de första som åker iväg och kommer 
tillbaka. Det här borde finnas som ett färdigt koncept: Här får du en checklista 
det här ska du göra när du kommer hem. 
 
Respondent 3: ‘’När du åker ut då har du rätt stor stödapparat, hade jag i alla 
fall. Du får material, du kan åka och träffa folk, du får stöd i att förbereda det 
ena och det andra. När du ska hem då ska du bara hem. Och det var något jag 
upplevde klart jobbigare än att åka ut. För då förbereder man sig inte.’’  
 
Respondent 11: “Nej... Deklarationshjälp och sådant fick man. Flytten får man 
hjälp med men när man väl är här så får man lösa boende själv.” 
 
Respondent 12: “Ansvaret var mer på mig, den stora omställningen är kanske 
inte jobbmässigt utan privat. Det gäller att hitta en balans privat. Men det finns 
inget etablerat nätverk för detta.” 
 

Endast ett fåtal ansåg att det fanns rutiner. Respondent 1 och 2 ger exempel på hur det i deras 
fall fanns tydliga rutiner för processen. HR avdelningen tillhandahöll checklistor med 
praktiska saker att förbereda och tänka på. Respondent 2 ger exempel på praktiska saker som 
hjälp med boende och skatteverket. Båda tyckte processen fungerade smärtfritt och det fanns 
tydliga rutiner på plats. 
 

Respondent 2: “Ja det var det, Ifrån HR sida var det checklistor, allt från att 
avsluta boende och det i Kina och starta igång i Sverige. Praktiska bitar, typ 
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hyrde ut boende och se till att de var klart när vi kom hem och skriva in sig på 
skatteverket. Det var förberedande saker, Så där fanns rutiner på plats!” 
 
Respondent 1: “Man åker aldrig ut på ett uppdrag utan att veta säkert att jag 
har processer och rutiner när jag ska komma tillbaka. [...] det viktigt att man 
förbereds inte bara med flyg, visum och pass utan även återinträdet så man vet 
vad man behöver göra 6 månader innan. Gör man detta på ett bra sätt då 
fungerar det bra och det gjorde det även i mitt fall.” 

 
I de fall där respondenterna upplevde att det fanns tydliga rutiner var detta mekanismer i form 
av: checklistor på vad respondenten behöver göra och tänka på när den kommer hem, 
exempelvis att kontakta försäkringskassan, skatteverket och dylikt, samt ekonomiskt bidrag. 
De som hade tillgång till några typ av rutiner/riktlinjer var också nöjda med dess omfattning. 
I dessa fall hade respondenterna fått tydlig information om vilka resurser som fanns 
tillgängliga för dem vilket enligt Cirella et al. (2016) kan vara en indikator på en procedurell 
mekanism.  
 

Respondent 15: “Jo men jag fick ett häfte från HR, tänk på det här. Så det tyckte 
jag var bra.” 

 
Det framgår av empirin att för de respondenter där det saknades mekanismer var 
repatrieringsprocessen oftast mer komplicerad i jämförelse för dem där mekanismer kunde 
identifieras och därmed stödja repatrieringsprocessen. Beaulieu et al. (2002) poängterar 
vikten av procedurella mekanismer inom kritiska processer. Något som indikerar avsaknaden 
av procedurella mekanismer är att respondenterna tydligt berättade att de saknade rutiner för 
hemkomsten, vilket resulterade i att de upplevde en stor osäkerhet. Repatrieringsprocessen 
beskrivs av ett flertal respondenter som en komplex process, vilket även Tung (1998) samt 
Bonache et al (2001) belyser. Några av respondenterna som beskrev att det fanns rutiner 
upplevde istället en mindre osäkerhet, vilket talar emot det Mitki et al. (2008) tidigare har 
poängterat, att det är främst kognitiva mekanismer som behövs för att minska osäkerheten. 
Utifrån vad respondenterna har förmedlat, illustreras istället vikten av procedurella 
mekanismer inom en repatrieringsprocess för att minska osäkerheten, vilket inte stämmer 
överens med tidigare forskning. Dock är det viktigt att poängtera att osäkerheten kan bero på 
både en avsaknad av procedurella- och kognitiva mekanismer, men vi vill förtydliga att även 
avsaknaden av procedurella mekanismer innebär osäkerhet inom denna kontext.  
 
Som tidigare nämnt kan mekanismer ofta bestå av kombinationer av strukturella- och 
procedurella mekanismer (Shani & Docherty, 2008). I det här fallet kan avsaknaden av 
procedurella mekanismer vara en konsekvens av de strukturella mekanismerna. Som nämnt i 
avsnittet med strukturella mekanismerna, uttryckte majoriteten av respondenterna att det 
saknades stöd och resurser vilket begränsar möjligheten för rutiner för dessa. Ett fåtal 
respondenter hade dock på eget initiativ efterfrågat stöd från organisationen, i vilket fall de 
fick detta. Något som kan antyda att det finns strukturella mekanismer så som Cirella et al. 
(2016) och Schechter och Feldman (2010) beskriver dem. Men att det saknas procedurella 
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mekanismer som rutiner och information (Cirella et al. 2016) för dessa stöd vilket gör att de 
blir outnyttjade.  
 
4.2.3.2 Utvärdering och återkoppling 
De mest framträdande procedurella mekanismerna inom OLM-litteraturen är rutiner för 
feedback och avrapportering som exempelvis after-action report och postproject review 
(Lipshitz et al., 2002; Cirella et al., 2016; Mitki et al. 2008; Beaulieu et al. 2002). I analysen 
av det empiriska materialet gällande om det utfördes utvärderingar eller återkoppling av 
uppdraget, skiljer sig svaren något. Endast ett fåtal hävdade att de fått genomföra en skriftlig 
eller muntlig rapport av uppdraget, med avseende på uppfyllande av uppdragets syfte och 
personlig utveckling.  
 

Respondent 1: “Ja, det blev en skriftlig rapport, avrapporteringen skedde både 
skriftligt och muntligt, det är egentligen för dokumentationen för framtiden. 
Speciellt när det är ett projekt så är kravet i projektet att det finns en skriftlig 
avrapportering på de bitarna.” 
 
Respondent 2: “Vi hade genomgång med HR, debriefing så går man igenom 
med personal och de här bitarna, just för min egen del. Hur det funkat, vad man 
behöver förbättra när man skickar iväg medarbetare på expatjobb.” 
 
Respondent 12: “Bara muntlig och kontinuerlig under tiden där” 

 
Resterande respondenter svarade att de inte haft något liknande såsom after- action report 
efter uppdraget. Dock menade flera att det främst var återkoppling under uppdragsperioden 
och inte efter avslutat uppdrag. Som tidigare diskuterat under strukturella mekanismer deltog 
flera respondenter i veckomöten med hemorganisationen. Genom dessa veckomöten kunde 
de uppdatera hemorganisationen om hur arbetet utomlands fortskred och på eget initiativ 
kunde dela med sig av lärdomar. Detta är ytterligare exempel på hur mekanismer ofta är 
kombinationer av strukturella och procedurella (Shani & Docherty, 2008). Återkoppling 
under uppdragsperioden kan också ses som en procedurell mekanism i likhet med den 
procedurella mekanismen ‘midway review’ som Cirella et al. (2016) använde som indikator 
sin empiriska studie. Dessa veckomöten kan även kategoriseras som rutiner (Lipshitz et al., 
2002; Cirella et al. 2016; Mitki et al. 2008; Beaulieu et al. 2002) då det är ett återkommande 
moment vilket i sin tur indikerar kontinuerligt användande av den procedurella mekanismen 
under exapatrieringsprocessen men inte inom repatrieringsprocessen.  
 
Ett fåtal respondenter hade dessutom återkoppling, såsom utvecklingssamtal under 
utlandsvistelsen. Oftast handlade återkopplingen under expatreringsprocessen om muntlig 
debriefing med närmaste chef. Detta exemplifieras av respondent 1,8 och 13 nedan.  
 

Respondent 1: “Vi hade utvecklingssamtal ungefär en gång i kvartalet. Det är 
ju så att då med sin närmaste chef som man har utvecklingssamtal med. Då 
pratar man om det. Vad har du lärt dig? Vad ser du att du vill ha fortsatt?” 
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Respondent 8: “Nej egentligen inte. Däremot skedde det mycket utvärdering 
under tiden jag var där. Regelbunden utvärdering av prestation två gånger per 
år.” 
 
Respondent 13: “Jag hade diskussioner med min nuvarande chef. Men inte att 
jag stod på ett möte och prata om hur Asien fungerade.” 

 
Respondenterna upplevde att det sällan fanns en återkoppling med HR, då endast ett fåtal av 
respondenterna hävdade att de hade haft kontakt med HR under uppdragsperioden. En av 
respondenterna beskrev att hen var tvungen att ta eget initiativ för att få möjlighet med en 
återkoppling med HR. 
 

Respondent 10: “Nej. Det skedde bara när jag själv satte krav på HR att de skulle 
ha det.” 

 
Utifrån det empiriska materialet kan vi konstatera att det inom en repatrieringprocess är ovanligt 
med utvärdering och rapportering efter avslutad expatriering, däremot är det förekommande under 
expatrieringensprocessen. I jämförelse med Lipshitz et al. (2002) studie om israeliska stridspiloter, 
där de efter varje utfört flyguppdrag genomförde after-action reports, så är det rimligt att anta att 
dessa uppdrag troligtvis var avsevärt kortare än uppdragen i denna studie som i genomsnitt var 2,8 
år. Detta kan vara en anledning till varför utvärdering under expatrieringsprocessen är vanligare 
och sannolikt lämpar sig bättre jämfört med att ha en utvärdering efter 2,8 års då uppdraget ska 
utvärderas. Ytterligare en skillnad som framgår ur empirin jämfört med tidigare forskning är att 
expatrieringen sällan är ett enskilt projekt eller enskilt uppdrag utan en tjänst innefattande flera 
projekt och uppdrag,  
 
4.2.3.3 Incitamentsystem 
Mitki och Hernstein (2011) diskuterar i sin studie incitamentsystem med syfte att uppmuntra 
medarbetare att dela sin kunskap inom organisationen som en procedurell mekanism. Majoriteten 
av respondenterna ansåg att det fanns incitament att dela med sig av kunskap till organisationen. 
Dock hade ingen av dessa respondenter något konkret exempel på system för detta. Vi kunde inte 
i detta fall identifiera specifika incitamentsystem liknande de mekanismer Mitki och Hernstein 
(2011) identifierade i deras empiriska material. Möjligtvis kan detta, att respondenterna upplever 
att det finns incitament, snarare bero på en kognitiv mekanism såsom en organisationskultur som 
uppmuntrar till dialog och delning av kunskap mellan medarbetare.  Detta påvisades återigen i det 
empiriska materialet då flera respondenter poängterade att det var en skillnad gällande viljan att 
dela med sig av kunskap utomlands gentemot i organisationen hemma. I Singapore hade de lokala 
medarbetarna tyckt det var konstigt att en individ delade med sig av det denna kunde, vilket 
indikerar att viljan att dela med sig snarare är ett resultat av kognitiva mekanism än procedurella. 
I det här fallet kognitiva mekanismer i form av organisationens kultur och värderingar.  
 



39 
 

Respondent 5: “Det tycker jag, det har alltid varit uppmuntrat här. Det, man 
får se det stora hela. Det är viktigt att man förmedlar. En sån kultur tycker jag 
vi har här! Uppmuntrar till att dela med sig.” 
 
Respondent 14: “Det där tror jag är en väldigt personlig fråga, man har sett 
att många individer inte gör det [delar med sig] just för att man vill göra sig 
oumbärlig med speciell kunskap som man inte delar med sig av. Det var en 
kollega i Singapore som frågade mig det: Varför berättar du så mycket för? 
Varför ska du göra det för? Du ska väl inte dela med dig av sånt du kan. Från 
mitt perspektiv så är det självklart att man delar med sig, det händer ju 
dagligen.” 

 
Sammanfattningsvis kan det i detta fall tolkas som om incitament för kunskapsdelning kan 
härledas till organisationskulturen och inte till följd av incitamentsystem, vilket beror på att den 
aktuella organisationskulturen främjar lärande och delning av kunskap inom denna kontext. Som 
flera respondenter nämner är det för dem en självklarhet att dela med sig av kunskapen vilket 
tyder på att specifika incitamentsystem för detta syfte hade varit överflödigt. Detta beror på att 
det inom denna kontext sker naturligt till skillnad från i Mitki och Hernsteins (2011) studie. 
Skillnaden i denna studiens resultat jämfört med tidigare forskning kan bero att 
organisationskulturerna skiljer sig mellan länder. Detta exemplifieras av respondent 14, se citat 
ovan, att hens kollegor i Singapore ansåg att det var konstigt att dela med sig av kunskap. Hen 
förklarade att de lokala medarbetarna oftast ville göra sig oumbärliga så att de skulle “sitta säkert 
om det stormade”. Ovan resonemang exemplifieras ytterligare av respondent 13 som gav exempel 
på hur organisationskulturen i USA var mer individinriktad och självisk. Hen poängterade att till 
skillnad från i USA så har vi i Sverige skyddsnät och stöd som skyddar oss om vi blir arbetslösa 
eller får problem på arbetsplatsen. 
 

Respondent 13: “Här har vi ett skyddsnät rent privat också. Blir du arbetslös 
så får du någon form av ersättning. Men där kan ju skillnaden vara, du kan få 
gå på dagen och har du inget jobb så måste du sälja hus och hem.” 

 
Avsaknaden av liknande system i USA menar hen leder till ett större individ-tänk där individen 
inte är lika öppen med att dela med sig av kunskap i syfte att göra sig själv oumbärlig. I dessa 
ovannämnda organisationskulturer, är det rimligt att anta att det finns ett större behov av 
incitamentsystem som Mitki och Hernstein (2011) nämner för att främja delning av kunskap till 
skillnad från de organisationskulturerna undersökta i denna studie. 

4.3 Sammanfattning mekanismer 
Kognitiva mekanismer 
I det empiriska materialet identifierades kognitiva mekanismer såsom organisationskultur, 
värderingar och visioner. Dock varierande användningen av dessa då vissa av mekanismerna var 
mer förekommande än andra. En av de mest framträdande mekanismerna i empirin var 
organisationskulturen medan förmedling av gemensamma strategier och visioner var bristfälligt i 
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ett flertal avseenden. Bland annat gällande repatriatens arbetsroll efter avslutat uppdrag utomlands, 
medan det fanns tydliga indikatorer för kognitiva mekanismer gällande hur väl syftet med 
utlandsuppdraget förmedlades. Vi identifierade även att initiativtagandet som en kognitiv 
mekanism inom det empiriska materialet då det var ett resultat av en friare organisationskultur samt 
en återspegling av värderingar som värnar om att individen ska fatta egna beslut och ta egna 
initiativ. Vidare kunde vi urskilja en skillnad gällande vilken typ av kognitiva mekanismer som är 
nödvändiga utifrån tidigare studier där kontexten var annorlunda gentemot kontexten i denna 
studie. Även gemenskapen kan utläsas som en viktig kognitiv mekanism vilket även kunde kopplas 
samman med strukturella mekanismer i vissa avseenden då gemenskapen och gemensamma 
strategier och visioner kunna bibehållas till följd av regelbundna möten under utlandsuppdraget.  
 
Strukturella mekanismer 
Vi kunde identifiera en viss avsaknad av strukturella mekanismer såsom möten avsedda för delning 
av lärdomar då de flesta av respondenterna ansåg att det inte fanns tillräckligt med formella forum 
för diskussion av lärdomar eller handledning, efter avslutat uppdrag. Dock identifierades 
strukturella mekanismer såsom informella forum där respondenterna själva kunde ta initiativ och 
diskutera med kollegor. Med andra ord var det en avsaknad av strukturella processer för att fånga 
upp individuellt lärande och på så sätt kunna skapa ett organisatoriskt lärande. Ett flertal 
respondenter beskrev att de inte fanns tillräckliga formella strukturer som reglerade 
kunskapsdelning. Dock poängterade ett fåtal att kunskapsdelning kan uppstå trots detta då 
organisationens arbetsmiljö och kultur kan främja kunskapsdelning, vilket både indikerar 
strukturella-och kognitiva mekanismer. Därav kan arbetsmiljön tolkas som en stark indikator för 
strukturella mekanismer då alla respondenter förutom ett fåtal upplevde att arbetsmiljön 
möjliggjorde för kontinuerliga dialoger med kollegor. Även kollegor identifierades som en 
återkommande mekanism.  
 
Procedurella mekanismer 
Ur empirin identifierades endast ett fåtal procedurella mekanismer vid repatrieringsprocessen. 
Detta var rutiner i form av checklistor för vad respondenten ska tänka på och göra i samband med 
hemkomsten. I de fall dessa förekommit har upplevelsen enligt respondenterna varit positiv. För 
majoriteten av respondenterna har dock dessa rutiner saknats vilket i flera fall resulterat i osäkerhet 
hos respondenterna och gjort att fler problem uppstått under återanpassningen jämfört med de 
respondenter där vi kunde identifiera mekanismer. Vi kunde även identifiera mekanismer i form 
av löpande utvecklingssamtal och utvärderingar med chefer och ett enstaka fall med HR samt 
kontinuerliga veckomöten, dock under expatrieringensprocessen. Men även dessa mekanismer 
kunde bara identifieras hos en minoritet av respondenterna. I dessa fall har det dock haft positiv 
inverkan på respondenternas upplevelse. Något som skiljde sig gentemot tidigare forskning inom 
OLMs var avsaknaden av post-project reviews. Detta skulle kunna förklaras utifrån att 
expatrieringar genomförs under en längre tidsperiod vilket gör att löpande utvärderingar är mer 
lämpliga. Gällande incitamentsystem för kunskapsdelning kunde vi inte identifiera några 
mekanismer, detta trots att alla utom en respondent ansåg att det fanns incitament för att dela med 
sig av kunskapen, något som snarare verkar vara kopplat till organisationskulturen och därmed 
kognitiva mekanismer. 
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5. Slutsats 

Här presenteras studiens slutsats vilket sedan mynnar ut i en bidragsdiskussion och förslag till 
vidare forskning.  
 
Denna studie har identifierat och analyserat användningen av OLMs i repatrieringsprocessen inom 
kontexten av MNCs på den svenska marknaden, för att sedan kunna skapa en förståelse för 
huruvida kunskapsdelning uppstår och på vilket sätt inom angiven kontext. Skillnaden i denna 
studie gentemot tidigare forskning om kunskapsdelning är kontexten, repatrieringsprocess inom 
MNCs på den svenska marknaden, men även valet av teoretiskt utgångspunkt, OLMs, för att förstå 
om kunskapsdelning finns.  
 
I det empiriska materialet har vi identifierat kognitiva-, strukturella- och procedurella mekanismer. 
Den mest frekventa indikatorn för kognitiva mekanismer som identifierades var 
organisationskulturen inom organisationerna. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det finns 
kunskapsdelning som kan härledas till organisationskulturen, då organisationskultur identifierades 
och användes på ett sådant sätt att det främjar lärande och delande av kunskap. Detta kan 
exemplifieras i repatriaternas vilja att dela med sig av lärdomar och erfarenheter, vilket är ett 
resultat av en viss typ av lärandekultur. Ytterligare ett exempel på användningen av mekanismen 
organisationskultur som en kognitiv mekanism, var individens initiativtagande. Genomgående i 
denna studie kunde vi identifiera initiativtagandet som en faktor för kunskapsdelning, vilket vi 
sedan kunde härleda till organisationskulturen eftersom repatriaterna upprepande påpekade deras 
möjlighet att själva ta initiativ inom organisationen. Att repatriaterna upplevde denna möjlighet 
indikerade att det fanns en organisationskultur som ger utrymme för individen att agera för att på 
så sätt eftersträva en lärandeprocess där individen är delaktig. Genom en organisationskultur kan 
en organisation implementera värderingar för att främja medarbetarnas deltagande inom en process 
(Cirella et al. 2016), därav kan det egna initiativtagandet ses som individens egna deltagande, där 
organisationskulturen är det grundläggande faktorn för detta. Vidare gällande procedurella- och 
strukturella mekanismer kunde vi identifiera ett antal mekanismer men användningen av dessa var 
i de flesta fall undermåliga. 
 
Baserat på avsaknaden av mekanismer, strukturella och procedurella samt användningen av dessa, 
direkt kopplade till repatrieringsprocessen samt teorins betoning av vikten av dessa för 
kunskapsdelning (Cirella et al. 2016; Mitki et al. 2008), kan vi dra slutsatsen att förutsättningarna 
för kunskapsdelning i repatrieringsprocessen är begränsade. Med andra ord kan vi utifrån 
identifiering och analys av användning av mekanismer i det empiriska materialet fastslå att kunskap 
inte sprids i större utsträckning inom repatrieringsprocessen. Däremot kan vi konstatera att 
mekanismerna existerar och används i större utsträckning under expatrieringen och efter 
repatrieringen, i det dagliga arbetet och i informella dialoger med kollegor. Detta understöds av 
strukturella mekanismer som främjar dialog. Här spelar de kognitiva mekanismerna i form av 
organisationskulturen och värderingarna en essentiell roll då kunskapsdelningen i samtliga fall sker 
på eget initiativ, vilket vi har diskuterat i stycket ovan. Detta går i linje med det Shani och Docherty 
(2008) beskriver, att de kognitiva mekanismerna utgör värdegrunden för de strukturella- och 
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procedurella mekanismerna. Vi kan utifrån resultatet dra slutsatsen att organisationerna har en 
organisationskultur som till stor del uppmuntrar initiativtagande, öppen dialog med ‘högt i tak’ och 
gör delning av kunskap till en självklarhet för medarbetarna. Ytterligare en slutsats vi kan dra är 
att genom den kognitiva mekanismen, organisationskultur, främjas den strukturella mekanismen, 
arbetsmijö. Användningen av den strukturella mekanismen kan således härledas till den öppna 
organisationskulturen vilket illustreras genom den öppna arbetsmiljön. Ovan nämnda mekanismer 
möjliggör för kunskap att tas från individnivå till organisatorisk nivå (Lipshitz et al. 2002). Kopplat 
till forskningsfrågan hjälper våra slutsatser oss att förstå hur mekanismerna används inom den 
givna kontexten. 
 
I jämförelse med tidigare forskning har vi identifierat och analyserat användningen av OLMs, 
grundat i antagandet att OLMs indikerar kunskapsdelning. Skillnaden gentemot tidigare forskning 
är att vi har genomfört detta inom kontexten för en repatrieringsprocess, inom MNCs på den 
svenska marknaden. Nery-Kjefve och McLean (2012) har tidigare poängterat att det har finns en 
avsaknad av studier som undersöker hur organisationer, inom en repatrieringsprocess, kan utveckla 
kunskap och lärande inom organisationen. Till skillnad mot Appafram och Sheik, (2016), Nery-
Kjefve och McLean (2012) Bonache, Brewster och Suutari (2001) samt Lazarova och Tarique 
(2005) har denna studie inte kategoriserat kunskap utan enbart skapat en slutsats om huruvida 
OLMS indikerar att kunskapsdelning uppstod inom denna kontext. Vi har i enlighet med Nery-
Kjefve och McLean (2012) identifierat att både formella och informella processer behövs för att 
möjliggöra kunskapsdelning. Resultatet i denna studie påvisar att till följd av en avsaknad av 
strukturella- och procedurella mekanismer såsom formellt reglerade strukturer och rutiner, 
begränsas kunskapsdelningen. En skillnad vi har identifierat gentemot tidigare forskning 
(Appafram & Sheik, 2016; Nery-Kjefve & McLean, 2012; Bonache et al. 2001; Lazarova & 
Tarique 2005), är hur initiativtagandet indikerar förekomsten av kognitiva mekanismer, där 
organisationskulturen är den kognitiva mekanismen. Att vi har identifierat detta inom kontexten av 
repatrieringsprocesser inom MNCS på den svenska marknaden, skulle kunna härledas till en 
skillnad av organisationskulturer inom olika kontexter såsom land vilket vi diskuterar i resultatet. 
 
Bidragsdiskussion 
Denna studie har bidragit med en förståelse för kunskapsdelning inom repatrieringsprocessen, 
genom att identifiera och analysera användningen av OLMs vilket indikerar kunskapsdelning. Vårt 
bidrag till forskningen inom kunskapsdelning är hur OLMs kan användas för att förstå huruvida 
kunskapsdelning uppstår inom kontexten för en repatrieringsprocess inom MNCs på den svenska 
marknaden. Viktigt att poängtera att studiens bidrag baseras på ett urval där organisationerna är 
verksamma inom specifika branscher såsom industri och teknik. Studiens empiriska bidrag blir 
således en fallstudie, där respondenterna valts ut inom organisationer på den svenska marknaden, 
inom utvalda branscher. Genom studiens bidrag kompletteras tidigare forskning inom repatriering, 
då bland annat Appafram och Sheik (2016) tidigare har efterfrågat studier som ämnar att undersöka 
lärande inom repatringsproceser, inom Europa. Även Tung (1988) har belyst avsaknaden av 
forskning som fokuserar på momenten inom repatriering. Tidigare forskning inom 
kunskapsdelning i repatrieringsprocessen har huvudsakligen fokuserat på MNC:s i USA 
(Appafram & Sheik, 2016; Tung, 1988). Vidare att kunskapsdelning inom europeiska 
organisationer är relativt outforskat och det är endast ett fåtal studier som baseras på kvalitativ 
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forskning ur repatriaters perspektiv (Appafram & Sheik, 2016; Tung, 1988). Även Nery-Kjefve 
och McLean (2012) har belyst avsaknaden av forskning gällande kunskapsdelning och lärande i 
samband med repatriering.Utifrån detta fyller denna studie en lucka inom tidigare forskning, dels 
genom valet av kvalitativ metod men även genom kontexten. Genom en kvalitativ 
metodisktutgångspunkt har vi kunnat uppnå en djupare förståelse av ämnet genom att både 
identifiera och analysera användandet av mekanismer samt analysera likheter och skillnader 
gentemot tidigare studier inom kvantitativ forskning, något Bryman och Bell (2013) samt Gaebner 
et al. (2012) menar att kvalitativ metod är lämpligt för.  
 
Utifrån studiens resultat kan andra organisationer inom liknande kontext, finna denna studie 
hjälpsam om de ämnar att identifiera och analysera vilka mekanismer som finns inom dess 
organisation. Genom att skapa en förståelse för vilka mekanismer som finns och hur de används 
kan organisationer optimera dess kunskapsdelning när utgångspunkten är identifierad. Denna 
studie kan hjälpa organisationer att förstå fördelarna med exempelvis initiativtagandet som en 
kognitiv mekanism. Detta är relevant för organisationer att utvärdera då bland annat Burmeister 
och Deller (2016) poängterar vikten av att medarbetares erfarenhet och kunskap utnyttjas då det 
kan utgöra en konkurrensfördel för organisationer. Även Lazarova och Tarique (2005) poängterar 
varför organisationer bör sträva efter kunskapsdelning för att upprätta en stark konkurrensfördel 
och för att lyckas med detta krävs det fungerande system såsom, OLMs för att förmedla och 
synliggöra kunskapen (Appafram & Sheikh 2016; Lazarova & Tarique, 2005). Även Fiol och Lyles 
(1985) samt Argote och Miron-Spektor (2011) beskriver att det finns ett behov inom organisationer 
att implementera system för att ta vara på det individuella lärandet. Detta argumenterar för varför 
organisationer bör försöka skapa en förståelse för dess mekanismer och användning av dem. 
 
Vidare forskning 
I studien har vi identifierat att organisationskulturen i de undersökta organisationerna skiljer sig 
från organisationskulturen i andra länder som studerats inom tidigare forskning. Detta kan antyda 
att till skillnad från organisationer i andra länder där organisationskulturen kan vara mer 
individinriktat, så finns det i Sverige inte ett lika stort behov av mekanismer som är specifikt 
designade för syftet att dela med sig av kunskap. Anledningen till detta är att organisationskulturen 
inom organisationerna i denna studie är uppbyggda på ett sådant sätt att repatriaterna naturligt delar 
med sig av kunskapen i det dagliga arbetet, i en större utsträckning. Utifrån detta skulle det vara 
intressant att vidare undersöka hur den kognitiva mekanismen, organisationskultur, påverkar 
individens vilja att dela kunskap. Exempelvis inom en annan kontext för att undersöka om det finns 
skillnader gentemot resultatet i denna studie, vilket är rimligt att anta utifrån resonemanget ovan. 
På så vis även möjliggöra för generalisering av detta i en större utsträckning.  
 
Genomgående i denna studie kunde vi identifiera initiativtagandet som en faktor för 
kunskapsdelning, vilket vi sedan härledde till organisationskulturen då repatriaterna upprepande 
påpekade deras möjlighet att själva ta initiativ inom organisationen. Det vore utifrån detta intressant 
att vidare undersöka individens förmåga och möjlighet att ta initiativ och om detta endast beror på 
exempelvis en öppen organisationskultur eller om det finns andra faktorer som påverkar individens 
agerande. Troligtvis är en öppen organisationskultur endast en delförklaring till individens 
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initiativtagande. Utifrån detta vore det intressant att vidare identifiera bakomliggande faktorer till 
individers initiativtagande inom organisationer. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

TEMA FRÅGOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generella frågor 
 
 
 
 

Hur länge var du utomlands och till vilket land? När?  

Vad var syftet med utlandsuppdraget? 

Hur skilde sig dina arbetsuppgifter i organisationen utomlands mot 
hemma? Ansvarsområde? 

Hur har ditt arbete förändrats jämfört med innan utlandsuppdraget? 
- Ny befattning? 
- Ansvarsområde? 

Var du nöjd med uppdraget? Uppfyllde dina förväntningar? 

Vad lärde du dig under uppdraget?  
- Fick du på något sätt använda de nya lärdomar du fått under 

din vistelse utomlands? 

Hur har din uppfattning av kulturen i värdlandet förändrats? 
Förståelse för kunder? 
Medarbetare? 
Värderingar? 
Prioriteringar? 

 
OLMs 

Kognitiva lärandemekanismer 

 
Kultur/ 
värderingar 

 Anser du att er organisationskultur främjar lärande?  
- Hur? 
- Värdeord? 
- Värderingar?  

 
Gemensamma 
uppfattningar 

Hur väl stämde din och organisationens uppfattning överens gällande 
syftet med uppdraget? 

Hur väl stämde din och organisationens uppfattning överens gällande 
vad du skulle göra när du kom hem igen?  
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Tydlighet i 
kommunikation/ 
Strategi 

Hur väl förmedlades uppdragets syfte? 
-Vad som förväntades av dig under uppdraget? 
-Vad som förväntades av dig när du kom hem? 

Upplevde du att det var en tydlig koppling mellan uppdraget 
utomlands och organisationens strategier/mål?  

- I så fall, på vilket sätt? 

 

Samhörighet Hur höll du kontakten med organisationen hemma? 
Kände du dig inkluderad i vad som skedde på hemmaplan?  

Gemensamma 
prioriteringar 

Anser du att ditt uppdrag bidrog till organisationens mål? I så fall hur? 
 

Strukturella mekanismer 

 
 
 
 
 
 
Formella- och 
informella forum 
för dialog 
 

I vilken utsträckning anser du att du kunnat dela med dig av dina 
kunskaper från uppdraget utomlands?  

- Hur?  
- Till vem? 

Fick du coachning/ handledning när du kom hem? 
- Fanns det konkreta planer för hur din kunskap skulle användas 

utifrån dina nya erfarenheter och lärdomar? 
 

- Upplevde du att du hade tillgång till stöd och uppmuntran när 
du kom hem? I så fall på vilket sätt? 

Hade ni möten och finns det möjlighet för dig att berätta om lärdomar 
från uppdraget?  

- Hur ofta? 
- Karaktär av möten? Informella? Formella? 
- Hur väl tycker du att dessa möten fungerar i avseende på att 

dela kunskap? 

Fysisk layout Hur var arbetsmiljön där du arbetar/arbetade efter avslutat uppdrag? 

Procedurella mekanismer 

Rutiner Fanns det några rutiner för hemkomsten efter uppdraget utomlands? 
Fick du hjälp med återanpassning i organisationen/landet? 

- På vilket sätt? 
- Hur tyckte du att det fungerande? 
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Hur och när diskuterades hemkomsten?  

 
 
Utvärdering och 
återkoppling 
 
 

Skedde det dialoger kring återkoppling och utvärdering av uppdraget? 
- Vad diskuteras?  
- Diskuterade ni vad du hade lärt dig? 

Fick du skriftligt beskriva ditt uppdrag utomlands och vad du har lärt 
dig? 

Bedömnings- 
metoder 

Gjordes det en bedömning av ditt uppdrag?  

Utbildning Efter ditt uppdrag utomlands fick du använda din kunskap genom att 
utföra någon typ av utbildning till andra medarbetare?  

Incitament Fanns det incitament att dela med sig av kunskapen? På vilket sätt?  

 Något annat du vill berätta? 

 
 

 

 


