
1 

 

  

Utlandsstationering 

– En studie om Svenska multinationella företags 

repatrieringsprocess och kunskapsöverföring till 

hemorganisationen 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 

Magisteruppsats 30 hp | Internationellt Företagande | VT 2016 

Författare: Volkan Erdogan 

Examinator: Maria Smolander 

 



2 

 

 

Sammanfattning 

Rubrik: Utlandsstationering 

Författare: Volkan Erdogan 

Examinator: Maria Smolander 

Ämne: Internationellt Företagande 

Kurs: Magisteruppsats 30 hp 

Institution: Institutionen för ekonomi och företagande 
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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska multinationella företag 
hanterar repatrieringsprocess, kunskapsöverföring och karriärutveckling vid en 
repatriering. Dessutom är syftet att undersöka hur repatriater upplever repatrieringen. 
Studien avser att studera dessa frågor både från företagens perspektiv samt de 
anställdas perspektiv. 
 

Metod: Studien har genomförts med tillämpningen av en kvalitativ undersökningsmetod 

och ett deduktivt förhållningssätt. Tillvägagångssättet för genomförandet av studien har 

varit via intervjuer genom en multipel fallstudie med ett bekvämlighetsurval. 

Slutsats: Studiens slutsats lyfter fram faktorer som försvårar repatrieringsprocessen, 

kunskapsöverföring och karriärutveckling. Företagen saknar ett repatrieringsprogram 

som liknar expatrieringsprogram innan avresa. Detta leder till oro och osäkerhet hos 

repatriaterna vid en repatriering. Det går att se en tydlig koppling mellan 

karriärutveckling, repatrieringsprocess och kunskapsöverföring. Majoriteten av 

repatriater efterfrågar någon typ av karriärplanering tillsammans med en mentor eller 

kontaktperson. Detta skulle underlätta repatrieringsprocessen och därmed öka viljan att 

dela med kunskap hos repatriater. Företagen saknar dock verktyg och kanaler där 

kunskapsöverföring kan ske. Majoriteten av repatriater känner att deras kunskap inte 

har kommit till nytta i hemnationen.  
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Abstract 
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Course: Master Thesis 30 credits 

Department: Department of Business Studies 
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Purpose: The purpose of this study is to examine how Swedish multinational 

companies handle the repatriation process, knowledge transfer and career management 

upon repatriation. Moreover, the purpose is to examine how repatriates experiencing 

repatriation. The study intends to study these issues from both organizational 

perspective and the employee perspective. 

Method: The study was conducted by applying a qualitative survey method with a 

deductive approach. The procedure for the conduct of the study have been with 

interviews through a multiple case study with a convenience sampling. 

Conclusion: The study's conclusion highlights the factors that hamper the repatriation 

process, knowledge transfer and career development. The companies do not have a 

repatriation program similar to expatriation program. This leads to concerns and 

uncertainty among repatriates upon repatriation. It is possible to see a clear link 

between career management, repatriation process and knowledge transfer. The majority 

of repatriates demand some type of career planning with a mentor. This would facilitate 

the repatriation process and probably increase the desire to share knowledge among 

repatriates. Companies lacks tools and channels where knowledge transfer can take 

place. The majority of repatriates feel that their knowledge has not come in handy in 

their home organization.  
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Begreppsförklaring 

Expatriat – En person som tillfälligt är bosatt i ett annat land. 

Repatriering – En expatriat som återvänder tillbaka till sin hemnation.  

Previsit – Förberedelse besök till det land där expatriaten ska bosätta sig i 

HR – Human Resource 

FoU – Forskning och utveckling 
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1 Inledning 
Detta kapitel introducerar ämnet som denna studie behandlar . Kapitlet inleds med 

att sätta grund för ämnet, för att sedan fortsätta med de problem, frågeställningar 

och syfte som sätter grund för den forskning som studien utgör.  

1.1 Bakgrund 
I mitten av 1800-talet var Sverige bland de fattigaste länderna i Europa. Under perioden mellan 

1870 och 1970 växte Sveriges BNP snabbare än något annat land i världen förutom Japan. Detta 

gjorde Sverige till ett av världens rikaste länder mot slutet av 1970 -talet. En av de viktigaste 

förklaringarna till detta är globaliseringen (Johnson, 2008). Genom färre handelshinder samt 

teknologisk utveckling så har globaliseringen öppnat för nya marknader och möjligheter. Detta 

underlättar företagens möjligheter till att bedriva internationell verksamhet (Tillväxtverket, 2012; 

Almerud, Andersson & Lindquist, 2013). Hamilton & Webster (2012) menar att globaliseringen 

medför till att varor, tjänster, människor och kapital förflyttas inom företagsvärlden och att detta 

leder till ökad konkurrens globalt bland företagen. Tillgång till nya marknader, lägre 

produktionskostnader samt resurser och andra tillgångar är några anledningar till varför företagen 

söker sig utanför landets gränser. Tittar man på Sverige så består landets export utav ungefär 45 

procent av landets BNP (Business Sweden, 2014), vilket leder till att svenska exportföretag är en 

viktig del utav Sveriges sysselsättning och ekonomi. För att hantera den internationella 

utvecklingen samt konkurrensen så har betydelsen av en effektiv organisation utomlands ökat 

(Pucik, 1998).  

 

”The next CEO of GE will not be like me. I spent my entire career in the U.S. The next head of 

genereal electric will be somebody who spent time in bombay, in Hong Kong, in Buenos Aires. 

We have to spend our best and brightest overseas and make sure they have the training that will 

allow them to be the global leaders who will make GE flourish in the future.”/ Jack Welch, 

tidigare VD på General Electric (Black & Gregersen, 1999). 

 

Multinationella företag har förstått vikten av att förbereda framtida chefer genom att skicka dessa 

på utlandsuppdrag, där de samlar på sig kunskap och expertis runt om i världen. Då 

multinationella företag opererar globalt så är det viktigt att förstå hur affärer sker i omvärlden, 

hur arbetskulturen ser ut och även hur kommunikationen går till i dotterbolagen runt om i 

världen. Därmed är det viktigt att skicka framtida ledare utomlands så att de får en bättre 

förståelse av hur organisationen styrs i dotterbolagen internationellt. 

 

Då en organisation består av människor, så har intresset för human resource management (HRM) 

ökat och chefer har börjat överväga HRM som en källa till hållbar konkurrensfördel på den 

globala marknaden (Sanz-Valle, Sabater-Sánchez, & Aragón-Sanchez, 1999). Det finns också en 

ökad acceptans av att kvaliteten på HR, i stor utsträckning är en bestämmande faktor av framgång 

i den globala verksamheten. Hanteringen av dessa kritiska resurser är avgörande för att klara 

internationella miljöer (Scullion & Brewster, 2001). 

 

Internationell erfarenhet är en avgörande konkurrensfördel för individerna, samt företagen, 

eftersom erfarenhet kring internationella uppdrag är sällsynt, värdefulla och svåra att imitera 

(Black, Gregersen, & Mendenhall, 1992). International human resource management (IHRM) 

litteratur har under mer än 20 år fokuserat på frågor som rör expatriering och internationella 
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uppdrag. Expatriater fungerar som företags “missionärer”, som erbjuder teknisk och ledande 

expertis, kontroll över verksamhet och utvecklings möjligheter för den enskilde expatriaten att 

ytterligare stärka sig själv samt företaget (Schneider & Tung, 2001). 

 

Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder där en stor del av företagen opererar 

internationellt (SOU, 2008). När företagen anställer personal till deras organisationer verksamma 

utomlands så ställs de inför ett val på hur och varför de ska rekrytera. Rekrytering lokalt, från 

värdnationen eller globalt är några av de alternativ som företagen ställs inför (Schwiger, Atamer 

& Calori, 2003).  

 

Etnocentrisk tillvägagångssätt är att de bästa arbetsmetoder och rutiner är de som är i hemlandet. 

I detta tillvägagångssätt dominerar kulturella värderingar och affärspraxis från hemlandet. 

Huvudkontoren utvecklar en strategi gällande hantering och bemanning som tillämpas 

konsekvent i hela världen. Chefer med en etnocentrisk hållning tror att människor i andra länder 

inte har den kompetens, kunskap eller erfarenhet som anställda i hemorganisationen har. Därmed 

anställer man personal från hemorganisationen för att implementera företagskultur eller 

komplettera kunskapsbrist. 

 

Polycentrisk tillvägagångsätt är uppfattningen av att chefer i värdlandet vet vilka arbetsmetoder 

som är bäst i värdnationen. Antagandet för företag som tillämpar detta tillvägagångssätt är att 

varje land skiljer sig från alla andra och att dotterbolagen i varje land bör utveckla lämpliga 

metoder lokalt av lokalt anställda. Chefer med en polycentrisk inställning ser varje 

utlandsverksamhet som annorlunda och svår att förstå. Således är dessa chefer mer benägna att 

låta lokala anställda ta hand om verksamheter utomlands då de har bättre förståelse för 

verksamheten i värdnationen. 

 

Geocentriska tillvägagångssätt är en global vy som fokuserar på att använda de bästa metoder och 

människor från hela världen. Chefer med den här typen av attityd anser att det är viktigt att ha ett 

globalt perspektiv både i organisationens huvudkontor i hemlandet och i utländska dotterbolag 

(Alrawi, 2008). 

 

Misslyckade internationella uppdrag inträffar på grund av flera faktorer, såsom kulturchock och 

anpassningssvårigheter, vilket kommer att leda till avbrutna uppdrag, och i värsta fall 

uppsägningar (Yan, Zhu & Hall, 2002). För att effektivt hantera internationella uppdrag, är det 

viktigt att inte ignorera delar av expatrierings cykel (Scullion & Brewster, 2001). Flera författare 

har skrivit om olika element som ingår i expatrierings cykel, och hur hela cykeln måste beaktas 

för att utnyttja det mesta av internationella uppdraget, både för individen såväl som företaget 

(Yan et al, 2002). Olika författare namnger dessa element på olika sätt, men de allmänna 

aspekterna som ingår är: urval och rekrytering, utbildning före avresan, utlands anpassning, 

kompensation, prestation, och repatriering (Dowling, Welch & Schuler, 1999; Scullion & 

Brewster, 2001; Bonache, Brewster & Suutari, 2001; Tung, 1988). Expatrierings cykel kan bara 

lyckas om företagen är engagerade i internationella uppdrag, stöd till expatriaten och dennes 

familj under hela cykeln, och även se det som en möjlighet till att utveckla individen och skapa 

globala konkurrensfördelar med företaget. Internationella uppdrag bör inte ses som tillfälliga 

åtgärder, utan i stället följa en logiskt utvecklad plan där alla faser ingår och är kopplade med 

varandra (Harzing & Ruysseveldt, 1995). 
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Figur 1: Expatrierings cykel 
 

Under urval och rekryterings fasen arbetar företaget med att bidra till utveckling och lokalisera 

den lämpligaste kandidaten till en framgångsrik expatriering genom att titta på både de tekniska 

och mänskliga relationsvariablerna hos individen (Dowling et al, 1999; Tung, 1988). Ett dåligt 

val av expatriat kan resultera i utlands misslyckande och avbruten utlandsuppdrag (Scullion & 

Brewster, 2001). 

 

Utbildning innan avresa anses vara avgörande för framgången för uppdraget. Behovet och 

omfattningen av utbildning före avresan för expatriater är dock beroende utav vilken typ av 

internationell verksamhet det är, relevant arbetsroll, omfattningen av interaktion med 

lokalbefolkningen, motivation, familj, kulturella skillnader och språkkunskaper. Därmed måste 

utbildningsprogram vara flexibla och möjliga att korrigera för att anpassa den till specifika 

individen och internationella uppdraget. De vanligaste utbildningsprogrammen för expatriater 

och deras familjer är förberedande besök till nationen, informella genomgångar och kulturell 

medvetenhet utbildning. (Scullion & Brewster, 2001; Binoche et al, 2001; Dowling et al, 1999) 

 

Nästa steg, utlandsanpassning. Enkelheten i denna fas påverkas starkt av individens inställning 

till internationella uppdrag och kulturell känslighet. Anpassning kring expatriering kan kopplas 

tillbaka till urvalsprocessen, på det sätt där det är viktigt för företagen att välja rätt kandidat för 

uppdraget, och liksom en kandidat som har potential att anpassa sig till främmande kultur. 

(Scullion & Brewster, 2001; Harzing & Ruysseveldt, 1995) 

 

Bonache et al., (2001) poängterar att kompensationselementet i expatrierings cykel är "a 

Pivotal control and incentive mechanism that can be flexibly used by the management to 

achieve business objectives". Ersättning till expatriater betraktas av många företag som en 

administrativ fråga snarare än strategisk fråga. Prestation fasen av cykeln innefattar en noggrann 

mätning och kontroll av expatriatens prestation under internationella uppdrag. 

 

Urval & 
Rekrytering 

Utbildning innan 
avresa 

Utlandsanpassning 

Kompensation 

Prestation 

Repatriation 
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Den sista fasen i cykeln är repatrierings fasen. Deresky (2003) har definierat repatriering som: 

"the process of the reintegration of expatriates into the headquarters organization and career 

ladder as well as into the social environment". Det har skett betydande forskning kring 

förståelsen för hanteringen av expatriater i termer av rekrytering, urval, utbildning och support 

under ett utlandsuppdrag. Men vad många tenderar att förbise är att hela processen inte slutar när 

den utsända har rest utomlands, utan avslutas när expatriaten återvänder tillbaka till hemlandet 

och organisationen (Dowling et al, 1999). Denna del av cykeln har identifierats som ett stort 

problem för många företag, och även i viss mån försummats av multinationella företag (Bonache 

et al, 2001). Här bör stöd ges till repatriater och ens familj under repatrieringsprocessen för att 

hantera förändringar i ens liv. Det bör också finnas en formell karriärutvecklings plan för 

repatriater för att göra det möjligt för organisationen att utnyttja den nya kunskapen som 

repatriaten har samlat på sig utomlands, och hur dessa färdigheter och kompetenser kan på bästa 

sätt integreras in i företaget. (Harzing & Ruysseveldt, 1995; Bonache et al, 2001; Scullion & 

Brewster, 2001) 

 

För att repatriaten och företaget på bästa sätt ska utnyttja den konkurrensfördel som har skapats 

genom internationella uppdrag, och där individen har möjlighet att utveckla sin övergripande 

karriärväg och bidra till en positiv utveckling av organisationen, är repatrieringsprocess en 

mycket viktig del i hela utlandsprocessen (Dowling et al, 1999). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning visar att repatriering är en komplex process som organisationer ofta 

misslyckas att fullfölja. Detta leder i sin tur till att repatriater upplever svårigheter i att anpassa 

sig till hemnationen. Det har också visat sig att repatriater upplever det mer påfrestande och 

utmanande att anpassa sig till hemlandet vid hemkomst än att anpassa sig till en ny miljö och 

kultur utomlands som expatriat. Detta trots att en repatrieringsprocess inte innefattar moment 

såsom att lära sig tala ett nytt språk, skapa ett nytt kontaktnät, förståelse för kulturella jargonger 

eller andra justeringar som behövs vid en expatriering (Sussman, 2000). I försök att anpassa sig 

tillbaka till hemnationen kan många olika element i repatriatens liv påverkas. Bland dessa nämns 

arbetsjustering, interaktion med medarbetare och vänner men också återanpassningen till miljön i 

hemnationen där vissa faktorer antingen främjar eller hämmas en eller flera av dessa 

anpassningselement (Svart, Gregersen, Mendenhall & Stroh, 1999).  

 

Inför en expatriats avresa tillhandahåller många organisationer stöd för expatriaten i form av 

bland annat mentorsprogram eller annan typ av assistans. Detta då bägge parter är medvetna om 

vikten av en smidig anpassningsprocess för att utlandsuppdraget ska lyckas. När repatriaten 

återvänder till hemnationen finns det dessvärre ett allmänt antagande att repatriaten och dennes 

familj snabbt kommer kunna återanpassa sig till samhället och återupprätta både sociala kontakter 

samt affärskontakter utan större svårigheter. Därför är det inte lika vanligt att organisationer 

erbjuder stöd och support för repatrieraten i syfte att underlätta återanpassningen vid en 

repatriering (Szkudlarek, 2010). Vad repatriaten och dennes familj bemöter är ofta det motsatta 

och familjerna upplever istället en omvänd kulturchock. Vad som inte tas i åtanke är att efter flera 

år utomlands så har en hel del förändringar skett i hemorganisationen och miljön i hemnationen. 

Detta är en faktor som ytterligare bidrar till svårigheterna kring repatriering. Även värderingar 

och visioner hos repatriater kan förändras under uppdraget och det är många gånger vanligt att 

repatriaten inte kan känna igen sig på samma sätt som tidigare med sin hemkultur. Dessutom 
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stämmer förväntningar på en repatriering inte alltid överens med verkligheten, vilket ytterligare 

driver upp förvirringen och osäkerheten repatriaten känner. (Harzing & Ruysseveldt, 1995; Black 

et al, 1992; Linehan & Scullion, 2002; Hurn, 1999; och Riusala & Suutari, 2000). 

 

Många gånger är avsaknaden av stöd till repatriaterna avgörande för hur väl repatrieringen 

lyckas. Att företag saknar mentorsprogram för att bistå med stöd till expatriater under uppdraget 

utomlands gör att expatriaterna inte får någon vägledning och rådgivning före, under och efter 

uppdraget. Detta kan skapa svårigheter i expatriatens försök att anpassa sig till den nya miljön 

utomlands men också i att anpassa sig till hemnationen när denne återvänder efter uppdraget. Att 

upprätthålla en konstant kommunikation mellan hemorganisation och expatriaten under hela 

uppdraget är väsentligt för att repatrieringsprocessen ska lyckas (Tung, 1988). Detta eliminerar 

också risken att expatriaten inte känner sig värderad av företaget och att denne bygger upp 

felaktiga förväntningar inför hemkomsten vilket Tung (1988) hävdar är en stor anledning till att 

repatrieringsprocessen upplevs problematisk. Flera repatriater känner sig frustrerade med den 

“nonchalanta” attityden från hemorganisationen kring repatrieringsprocessen, där repatrierade 

inte ges möjlighet att integrera sina utländska erfarenheter till hemorganisationen (Hurn, 1999). 

Under internationella uppdrag är expatriater oftast väldigt självständiga, väl kompenserade, och 

jobbat som en “stor fisk i en liten damm”. När repatriater återvänder hem stöter de ofta på en 

organisation som inte vet hur man använder sig av eller värderar repatriaternas nya kunskaper till 

praktiken, eller i värsta fall inte tar tillvara på den vunna kunskapen (Solomon, 1995). Denna 

brist på förståelse och kunskap från företagen i hur man kan integrera repatriaterna tillbaka till 

hemorganisationen och utnyttja deras erfarenheter som vunnits under internationella uppdrag är 

en faktor som ofta leder till att många repatriater väljer att lämna företaget inom ett år efter att ha 

återvänt hem. När repatriater återvänder hem, erbjuds de ofta nya positioner med mindre 

auktoritet som uppfattas av repatriater som en degradering jämfört med deras tidigare ställning 

utomlands (Linehan & Scullion, 2002; Black & Gregersen, 1999).  

 

Många repatriater upplever också att både den sociala statusen och levnadsstandarden är lägre när 

denne återvänder till hemnationen (Sussman, 2000; Szkudlarek, 2010). Ur ett socialt perspektiv 

är det därför också viktigt att inte enbart repatriaten utan även dennes familj på ett smidigt sätt 

återanpassar sig till hemnationen. Misslyckas detta kan även repatrieringsprocessen för 

repatriaten påverkas.  Huruvida makens/hustruns karriäralternativ utvecklas vid hemkomst samt 

hur väl barnen anpassar sig till en ny skola och nya vänner kan vara avgörande för hur stor oro 

repatriaten upplever inför en repatriering (Black & Gregersen, 1999). För att underlätta 

återkomsten för repatriaten och dennes familj, samt fånga kunskapen och färdigheterna som har 

vunnits, är repatrieringsprogram av avgörande karaktär för utfallet. Tydliga riktlinjer och praxis 

från organisationernas synvinkel kring en repatriering, kommer att minska osäkerhet och 

felaktiga förväntningar bland repatriater, och istället bidra med en förenklad återkomst 

(Gregersen & Stroh, 1997). Tidigare forskning visar dock på att repatrieringsprocesser ofta är 

problematisk och att många anställda beskriver att upplevelsen är att repatrieringsprocess är 

bristande och otillräcklig del inom företagets HR (Swaak, 2008). 

 

Tidigare forskning visar att vad som upplevs problematiskt i samband med repatrieringen bland 

annat är att företagen inte till fullo tar tillvara på den erfarenhet och kunskap som repatriaten 

besitter, att karriärplaneringen är otillräcklig och att företagen misslyckas med att hitta lämpliga 

tjänster för repatriaterna vid hemkomst (Gomez-Mejía & Balkin, 1987). Genom stöd och 

erkännande från organisationen, binder detta repatriaterna närmre organisationen och leder till 
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högre lojalitet gentemot företaget och större engagemang, vilket i sin tur leder till bättre 

prestation och större möjligheter att behålla en stark grupp av medarbetare med internationell 

erfarenhet (Harvey, 1989; Hurn, 1999). Forskning har dessutom visat att stödjande 

repatrieringsprocesser av företagen förbättrar repatriaternas generella uppfattning om företaget 

och resulterar i lägre uppsägningar (Lazarova & Caligiuri, 2001). Att företaget har en låg 

personalomsättning är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för verksamheten utan ger också 

intrycket av att utlandsuppdrag har en starkt positiv påverkan på individens karriärsutveckling för 

övriga anställda (Doherty & Dickman, 2009). Upprätthållandet en konstant dialog mellan 

parterna bidrar till att repatriaterna uppfattar sig själva värderade av företaget (Black & 

Gregersen, 1999). Dessutom hanteras karriärsutvecklingen på så sätt på ett mer tillfredsställande 

sätt för repatriaterna (Risala & Suutari, 2000). För att ytterligare effektivisera återkomsten för 

repatriater är det av yttersta vikt att repatrieringsprocessen börjar i god tid innan planerad 

återkomst. Gregersen och Stroh (1997) hävdar att en repatrieringsprocess som startar tre till sex 

månader innan återkomst är optimalt för att uppnå en effektiv återkomst.  

 

Det är viktigt att undersöka hur multinationella företag kan justera sina organisatoriska lösningar 

till repatriaternas förväntningar för att bättre kunna utnyttja de kunskaper som de har samlat på 

sig under deras internationella uppdrag. Utmaningarna som företagen står inför är brist på en 

karriärplan för individen och en bristande kunskapsöverföring, vilket i slutändan kan leda till att 

repatriaten lämnar företaget (Gomez-Mejía & Balkin, 1987)  Dock kan dessa frågor förebyggas 

genom att tillhandahålla karriärmöjligheter som passar individens karriärsmål (Lazarova & 

Tarique, 2005). Dessutom innebär kunskapsöverföring att organisationen är kapabel till att 

återskapa och upprätthålla en komplex uppsättning rutiner i en ny miljö (Szulanski, 2000).  

 

1.3 Frågeställningar 
 Hur hanterar svenska multinationella företag repatrieringsprocessen? 

 Hur hanterar svenska multinationella företag kunskapsöverföringen vid en repatriering? 

 Hur ser karriärmöjligheterna vid en repatriering ut? 

 Hur upplever repatriater, repatrieringen tillbaka till hemorganisationen?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska multinationella företag hanterar 

repatrieringsprocess, kunskapsöverföring och karriärutveckling vid en repatriering. Dessutom är 

syftet att undersöka hur repatriater upplever repatrieringen. 

Studien avser att studera dessa frågor både från företagens perspektiv samt de anställdas 

perspektiv.  

 

1.5 Avgränsningar 
Studien har valt att enbart inkludera svenska repatriater och inte utländska repatriater. 

Tidsintervall för utlandsuppdrag är 2-8 år, detta för att få en mer realistisk repatrieringsprocess 

från företagens sida samt anställda. Studien har valt att fokusera på några av Sveriges största 

multinationella företag och har därmed valt att inte inkludera små & medelstora företag. 
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1.6 Disposition 

  

Inledning 

• Inledning introducerar ämnet för läsaren följt av en 
problembakgrund, problemdiskussion, frågeställning, 
syfte och avgränsning. 

Teoretisk 
ramverk 

•Tidigare studier inom ämnet belyses till följd av rådande 
teorier och modeller. 

Metod 

•Tillvägagångssättet för genomförandet av studien tas 
upp och motiveras. 

Empiri 

•Resultat bearbetas. Bearbetade resultates ska därefter 
analyseras i nästkommande kapitel. 

Analys & 
Diskussion 

•Resultat analyseras och diskuteras tillsammans med 
rådande forskning och teorier. 

Slutsats 

•Slutsatsen för studien återkopplar till syftet och 
frågeställningarna för att besvara dem. 
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2 Teoretisk ramverk 
Detta kapitel introducerar tre viktiga teoretiska områden kring denna studie: 

Karriärutveckling, Kunskapsöverföring och Repatrieringsprocess. Dessa tre 

faktorer är avgörande och viktiga för företagen att vara medvetna om för att lyckas 

med internationella uppdrag. Dessa tre områden är starkt relaterade till varandra 

för att lyckas med internationella uppdrag.  Kapitlet tar även upp ämnet ledarskap.   

2.1 Globalt ledarskap 
Framväxten av internationella affärer som en separat ämnesområde under 1950 och 1960 – talet 

(Toyne & Nigh, 1997) öppnade enligt vissa forskare som arbetar i området för att överväga hur 

ledarskap drivs i andra kulturer och de följande konsekvenserna av dessa tvärkulturell ledarskaps 

skillnader för internationella affärsmän som arbetar i multinationella företag (Boyacigiller & 

Adler, 1997). 

På 1960-talet började några forskare som studerat företagsledning titta på de utmaningar som är 

förknippade med att hantera de mänskliga resurserna inom multinationella företag, och detta 

ledde till en mer sofistikerad förståelse av den typ av nationella kulturer och deras effekter på hur 

multinationella företagens dotterbolag ska hanteras från land till land (Redding, 1997; 

Schollhammer, 1969). 

Under 1970 skedde en ökning av antalet studier gjorda på expatriat chefer och deras utmaningar i 

samband med hanteringen av dotterbolag och dess nationella kulturer som skiljer sig från den 

egna (Mendenhall & Oddou, 1985). Studier av utlandschefer ökade kraftigt under slutet av 1980 

och hela 1990-talet, för att öka medvetenhet och ge insikt om den roll som kulturen spelar som en 

villkorad variabel i tvärkulturell ledning och ledarskaps effektivitet (Thomas & Lazarova, 2006). 

En stor del av denna forskning drevs i bakgrunden genom tillkomsten av globaliseringen som en 

ny verklighet i internationella affärer. 

Företagens utmaningar som ständigt gett upphov ur globaliseringen har ökat behovet på den del 

av multinationella företag för att utveckla chefer som kan hantera och leda från ett globalt 

perspektiv (Mendenhall et al. 2003). Plötsligt ansågs ledarskap vara mer komplexa och 

utmanande än det en gång var på grund av angrepp av globaliseringsprocessen. Olika forskar 

studier inom HR har studerat ämnet multinationella företag under tio års period och har 

framkallat nästan identiska slutsatser: Utveckling av globalt ledarskap och affärskompetens i 

ledare är en hög prioritet för de flesta företagen (Gregersen et al. 1998; Mendenhall et al. 2003; 

Suutari, 2002). Med andra ord, har företagen börjat inse att människor är nyckeln till global 

framgång. 

2.2 Expatriat 
I slutet av 1970-talet listade Edström & Galbraith (1977) fyra motiv för företag att skicka 

anställda utomlands: fylla positioner med kvalificerad arbetskraft, kontrollera 

utlandsverksamheter, implementera företagskultur och även förbereda medarbetare för framtida 

uppgifter. 

Expatriater är anställda som har skickats av sina arbetsgivare att vistas och arbeta utanför sitt 

hemland till en närstående enhet i ett främmande land i tillfällig tjänstgöring, vanligen för en 

period(er) som varar mer än sex månader och mindre än fem år (Aycan & Kanungo, 1997). Ordet 
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”utsänd” används för att hänvisa till affärsmän, diplomater, anställda av internationella icke-

vinstdrivande organisationer och missionärer bland annat.  

Tidigare skickade organisationer deras expatriater till industrialiserade länder. Dagens expatriater 

strömmar i bilaterala och multilaterala riktningar, beroende på utbud och efterfråga av expatriater 

(Collings et al. 2007). Med tanke på den nya ekonomiska makt ställningen i världen så förvärvar 

tillväxtländer som Kina och Indien, företag runt om i världen. Därmed skickar de fler expatriater 

till västerländska länder (Tung & Varma, 2008).  

Utlandsuppdrag ses som det bästa sättet att utveckla globala ledare. I en studie (Gregersen et al. 

1998) så ombads respondenterna nämna den största erfarenhet i deras liv för att utveckla globala 

ledarskapsförmågor. 80 % av respondenterna svarade ”leva och arbeta utomlands. 

  

2.3 Karriärutveckling 
(Black & Gregersen, 1992) tar upp 15 propositioner i deras teoretiska justeringar utav 

repatriering som utvecklar hur en repatriering skiljer sig från expatriering. Macdonald & Arthur 

(2004) utgår från dessa 15 propositioner i deras studie med syfte att, genom dessa propositioner 

undersöka och förbättra karriärplaneringen för expatriaten. 

Författarna menar att organisationer måste genom deras repatrieringsprogram uppmuntra och 

utbilda anställda att proaktivt träna på karriärplaneringsbeteende. Repatrierade måste sätta upp 

mål och planera på hur de på bästa sätt, kan tillämpa de kunskaper som de har samlat på sig 

utomlands för att sedan använda dessa kunskaper i hemnationen. 

Författarna menar att fokus bör ligga på arbetsuppgifterna istället för arbetstiteln. För att 

tillfredsställa expatriaten och behålla individens motivation så bör man ständigt erbjuda nya 

utmanande arbetsuppgifter vilket leder till att expatriaten har ett mål och en mening med att 

stanna kvar inom organisationen.  

 

(Feldman, Daniel C, David C, 1992) har i deras studie forskat om utlands justering genom att 

fokusera mer direkt på karriärutveckling av internationella uppdrag. De förklarar att integrera 

expatriater till logiska karriärvägar på långsikt kan vara lika viktig som hanteringen av processen 

innan avresa i form av språkutbildning och utbildning före avresa. Studien tar även upp några 

hypoteser kring karriärutveckling. Två av dessa hypoteser är; 1. Expatriater som vet vad deras 

arbetsuppgifter vid en repatriering kommer att vara, är mer benägna att ha framgångsrika 

utlandsuppdrag och 2. Expatriater som har en mentor eller kontaktperson hemma är mer benägna 

att ha framgångsrika utlandsuppdrag. Båda dessa två hypoteser stöds i studien men författarna tar 

även upp vikten av att expatriater själva bör styra deras karriärvägar så att de vid en repatriering 

återkommer till något där de kan utvecklas på bästa sätt.  

 

 

2.4 Kunskapsöverföring 
Lazarova och I. Tarique (2005) tar upp två intressanta faktorer gällande kunskap i deras forskning 

om kunskapsöverföring vid repatriering. Den första faktorn är typen av kunskap som expatriaten 

har tagit in. Forskarna menar att det finns vissa kunskaper som är viktigare än andra för 

organisationerna, och därmed är det lätthänt att vissa kunskaper förkastas inom organisationen på 

grund utav dålig hantering av kunskap. Forskarna fokuserar på implicit & explicit kunskap och 

även allmän & specifik kunskap. Optimalt för organisationer vore om implicit kunskap stannade 

kvar inom organisationen. Implicit kunskap ses som en stor komparativ fördel gentemot 
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konkurrenterna. Det är denna typ av kunskap som organisationerna har förhoppning på att 

expatriaten kommer att ta med sig som leder till den andra viktiga faktorn i denna forskning, 

sändare och mottagare. 

Problem som expatriaten kan bemöta är att denne hamnar i en situation som sändare istället för 

mottagare. Med detta menar forskarna att vid en expatriation så är syftet med uppdraget att 

expatriaten ska samla på sig kunskap i värdnationen och ta med sig detta till hemnationen. 

Dessvärre händer det ofta att värdnationen som expatriaten befinner sig i ligger efter i 

utvecklingen och är i behov av upplärning inom vissa områden. Detta leder till att expatriaten 

agerar som en sändare och lärare istället för en mottagare av värdefull kunskap. 

När det gäller allmän och specifik kunskap så menar forskarna att organisationer behöver bli 

bättre på att hantera dessa typer av kunskaper. Tips på hur organisationer kan ta del utav 

expatriaternas kunskap är att genom allmän kunskap aktivt förmedla sin kunskap genom olika 

kanaler som intranät, rapporter och föreläsningar. Detta resulterar i att expatriatens kunskaper 

integreras in i organisationen och behåller expatriatens motivation för att samla på sig ny 

kunskap. Viktigt gällande specifik kunskap är att behålla den typen av kunskap internt inom 

organisationen som en fördel mot sina konkurrenter. En missnöjd expatriat skulle öka risken för 

att den typen av kunskap hamnar utanför organisationen och är därför väldigt viktig att hantera 

repatrieringssprocessen på bästa sätt. 

 

2.4.1 Kunskapsöverföring från repatriaten: En modell 
Lazarova och Tarique (2005) föreslår ett teoretisk och oprövad ramverk som beskriver vilka 

villkor kunskapsöverföring kan ske framgångsrikt tillbaka till hemorganisationen, ”reverse 

knowledge transfer”. Kärnproposition för Lazarova och Tariques (2005) modell är att det måste 

finnas en passform mellan individers beredskap att överföra kunskap och organisationens 

mottaglighet för kunskap. Denna passform kommer i sin tur leda till en effektiv 

kunskapsöverföring från repatrierade. De variabler som påverkar den organisatoriska 

mottaglighet för internationell kunskap är organisationens repatriering stöd och vilken typ av 

verktyg de använder. De variabler som påverkar den enskilde beredskap att överföra kunskap är 

typen av kunskap, vilket inkluderar arten och värdet av kunskap som repatriaten har förvärvat 

utomlands, samt med hänsyn till ens karriär. Erbjuda korrekta karriärmöjligheter bidrar till att 

uppfylla de repatrierade karriärsmål och kommer att motivera repatrierade att dela med sig sin 

kunskap. 
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Figur 2: Kunskapsöverförings modell utav Lazarova & Tarique, 2005: 370 

 

2.5 Repatrieringsprocess 
Hyder och Mikael Lövblad (2007) benämner i deras studie vikten av att förbereda expatriaten 

med en realistisk repatriering. De menar att orealistiska förhoppningar hos oerfarna expatriater 

kan leda till missnöje vid hemkomst som oftast leder till brist på motivation och hängivenhet för 

organisationen. Detta i sin tur leder till att expatriaten väljer att lämna organisationen för bättre 

förhållanden i en annan organisation.  

Författarna menar att anledningarna till att organisationer inte lägger större vikt på 

repatrieringssprocessen och inte inkluderar det i hela expatrieringsprocessen beror på att själva 

expatriaten återvänder till sitt hemland och är familjär med arbetsrutiner, familj, kultur och icke 

jobbrelaterade situationer.  

“Reverse culture shock” är ett fenomen som expatriaten upplever under repatriering enligt 

(Bossard & Peterson, 2005). Under utlandsvistelsen så förändras miljön i hemlandet. 

Arbetskollegor som har klättrat upp inom organisationen eller valt att byta jobb, teknologin inom 

organisationen i hemlandet har förändrats vilket har lett till att expatriaten har hamnat efter och 

levnadsförhållandena som har blivit svårare i hemnationen. 

Författarna Hyder och Mikael Lövblad (2007) betonar därför hur viktigt det är med ständig 

kontakt mellan expatriatien och organisationen före, under och efter- processen. Detta kan ske 

genom ett program, mentorskap, intranät och rapporter. För att underlätta repatrieringssprocessen 

är det viktigt att organisationen undersöker individens förväntningar på hela 

expatrieringsprocessen inklusive repatrieringsprocessen, och även informerar om vad expatriaten 

kan erbjudas vid en återkomst till hemnationen. 
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2.5.1 En modell för effektiv repatrieringsprocess 
Jassawalla et al., (2004) börjar med att nämna hur viktigt det är att ha en tydlig uppgift och jobb 

beskrivning före avresan, eftersom det minskar osäkerhet och oro när expatriaten återvänder hem. 

De fortsätter med att föreslå att innan avresa är det viktigt att formalisera riktlinjer för 

återvändande och att göra expatriater medvetna om processen. Harvey (1982) håller med, och 

betonar vikten av att informera expatriater om repatrierings problem som kan uppstå. MacDonald 

och Arthur (2005) uppger att karriärplanering kan inkludera målinriktning och åtgärder för att nå 

målet. Planering hjälper anställda uppnå mål, ökar tillfredsställelse och motivation. Även antalet 

anställda som lämnar företaget kommer att minskas, eftersom karriärplanering skapar en 

möjlighet för repatrierade att utnyttja sina internationella erfarenheter inom organisationen. 

Framgångsrik genomförd karriärsplanering, kommer leda till organisatoriska engagemang och en 

effektivare repatriering justering (MacDonald & Arthur, 2005).  

Expatriater är ofta "utom synhåll och ut ur sinnet" från kontoret i hemnationen (Stroh et al., 

1998). Detta kan leda till isolering och en känsla av att vara ignorerad. Därför är 

kommunikationen med hemnationen viktig, och enligt Harvey (1982), bör det finnas en 

regelbunden översyn av expatriatens resultat. Jassawalla et al., (2004) är överens om att 

kommunikation är viktigt, eftersom det ökar expatriatens lojalitet mot organisationen. Dessutom 

skulle mentorer kunna användas som kommunikationsverktyg och fungera som stöd före, under 

och efter uppdraget (Harvey, 1982; MacDonald & Arthur, 2005). Mer specifikt, en mentor kan 

hjälpa till med nätverk, ge information, kontakter, utbildning, rådgivning, karriär inriktning och 

repatrierings hjälp. En mentor kan antingen vara en kollega, chef eller HR-anställd (MacDonald 

& Arthur, 2005).  

När en repatriat har avslutar uppdraget och återvänder tillbaka hem, återvänder denna ofta hem 

till en förändrad organisation, vilket gör det viktigt för organisationen att få repatriaten att känna 

sig viktig och välkommen. För att hålla repatriaten tillfredsställd bör organisationen sätta ett 

värde på de anställda med internationell erfarenhet. Detta kan uppnås genom att erbjuda den 

återsända en ny tjänst som passar repatriaten (Jassawalla et al., 2004). Harvey (1982) anger att 

stöd bör erbjudas inte bara till de repatrierade men även till familjerna. En möjlighet för att hjälpa 

repatrierade och deras familjer till att återanpassa sig till hur det tidigare var är att erbjuda en 

utbildnings program, vilket kan inkludera effekterna av omvänd kulturchock (MacDonald & 

Arthur 2005). En bra repatrieringsprocess kan leda till en högre lojalitet mot organisationen och 

detta i sin tur kan ge organisationen ett gott rykte bland de anställda, vilket resulterar i att viljan 

att arbeta åt företaget internationellt ökar bland de anställda. Oroligheterna att inte utvecklas 

inom företaget vid en repatriering minskar. 
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Figur 3: Effektiv repatrieringsmodell (Jassawalla et al., 2004). 
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3 Metod 
Detta avsnitt syftar till att klargöra resonemanget bakom denna studie, och går 

igenom valet av studieobjekt samt forskningsstrategi. Dessa frågor diskuteras och 

motiveras i hela sektionen, medan, i slutändan nämns begränsningar för studien.  

Idén av att skriva denna uppsats uppstod efter att jag själv reflekterat över hur allt hade förändrats 

när jag återvände från en utlandsstudie. Även om jag var borta i sex månader så upplevde jag hur 

saker hade förändrats fastän allt var så som jag hade lämnat det.  

Tillsammans med min utlandserfarenhet så har jag en bra förståelse i själva ämnet och vet 

därmed hur jag bör gå tillväga för att uppnå uppsatsens syfte. 

Forskningen genomfördes våren 2015. 

 

 

3.1 Forskningsmetod 
En studie kan vara explorativ (undersökande), deskriptiv (beskrivande), explanativ (förklarande) 

och normativ (vägledande). Studien har valt ett explanativt synsätt, eftersom syftet är att förklara 

sambandet mellan olika variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009); samspelet mellan 

repatrieringsprocess och kunskapsöverföring inom svenska multinationella företag. 

 

För att en forskare ska kunna dra vetenskapliga slutsatser så finns det tre tillvägagångssätt. Dessa 

är deduktion, induktion och abduktion som är en kombination av deduktion och induktion. 

Deduktiv teori utgår från att man deducerar från teori till empiri. Detta innebär att forskaren 

deducerar en eller flera hypoteser som skall genomgå en empirisk undersökning. Hypotesens 

resultat ska därefter antingen bekräftas eller förkastas utifrån data som har samlats in (Saunders et 

al., 2009). Induktion utgår från att härleda utifrån empirin till teorin. Enligt Glaser (1978) så ska 

data från empirin tala för sig själv och att man därför inte ska skapa föruppfattade meningar 

utifrån teorier. Insamlad data ska därefter tillämpas in i teorin. Abduktion är en kombination av 

deduktion och induktion där forskaren har en teoretisk förståelse samtidigt som empirisk fakta 

finns.  Studien utgår från befintliga teorier och modeller och ansatsen är således av deduktiv 

karaktär (Saunders et al., 2009). Valet utav deduktiv metod grundar sig på att det har gjorts 

tillräckligt många tillämpbara studier inom ämnet som kan öka giltigheten för denna studie. 

 

Fallstudier är ett verktyg som är passande vid mindre studier som kan tydliggöra hur en situation 

ser ut vid ett särskild händelse vid en särskild tidpunkt. Detta leder till att generaliserbarheten blir 

svårare att genomföra. Däremot ger en fallstudie möjligheten till att kunna avgöra och undersöka 

olika fenomen och blir därmed en tillgång till forskningen. Utöver detta så hittar fallstudier 

bidrag till studien istället för att med fakta förklara något generellt (Bryman & Bell, 2013). Yin 

(2007) definierar en fallstudie som en studie av ett eller flera specifika fall som beskrivs eller 

förklaras i studien. En fallstudie kan således bygga på kvalitativa eller kvantitativa data men även 

en kombination av dessa. Fallstudier används lämpligast vid undersökning av en särskild 

händelse, individ eller företeelseförlopp som anses vara viktig eller intressant. Fallstudier är bäst 

lämpade för forskning med frågeställningar som betonar orden ”hur” eller ”varför” (Yin, 2007). 

Detta är också anledningarna till att en fallstudie med kvalitativa data använts i denna studie.  

 

Le Duc (2007) skiljer på två typer av fallstudier. Följande fallstudier används vid dokumentation 

av en pågående förändringsprocess genom insamling av data under förändringsprocessens gång. 
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Retrospektiva fallstudier fokuserar istället på förändringsprocesser som redan ägt rum men som 

ännu inte är historiska. I denna studie har en retrospektiv fallstudie använts då repatriater 

intervjuats kring redan avslutade repatrieringsprocessser. Nackdelen med denna typ av fallstudier 

är att viktiga detaljer och annan värdefull information hos respondenterna kan komma att 

försummas, förvridas eller glömmas bort (Le Duc, 2007).   

En multipel fallstudie metod har antagits då studien syftar till att se hur organisationerna i sig 

fungerar i deras nuvarande tillstånd för att sedan jämföra deras verksamheter och slutligen 

komma med förslag till förbättringar baserade på studiens resultat. Studien utgår från fyra olika 

fall utifrån fyra företag. Alternativ till multipel fallstudie skulle kunna vara longitudinell studie, 

där undersökning sker över en längre period vilket ger möjligheten att skapa upprepade och 

återkommande mätningar. Denna typ av studie är tidskrävande och är av den anledningen inte 

aktuell för denna studie. Vid en surveyundersökning studerar man en större grupp med hjälp av 

frågeformulär eller intervjuer. Förklaringen till varför studien inte har valt surveyundersökning är 

på grund utav att, surveyundersökningar ofta besvarar frågor som rör vad, hur och när, det vill 

säga, mer standardiserade frågor (Bryman & Bell, 2010). 

 

Inom den samhällsvetenskapliga metodläran så finns det två typer av datainsamlingsmetoder, 

kvantitativa samt kvalitativa metoder. Kvantitativ datainsamlingsmetod utmärks av statistiska, 

aritmetiska och matematiska formler. Riktlinjerna för hur en undersökning ska gå till är tydliga. 

Vid en kvantitativ undersökning är det vanligt att forskaren utgår från hypoteser utifrån teorin, 

och tillämpar dessa hypoteser mot ett urval av respondenter genom exempelvis 

enkätundersökningar. Kvantitativ forskning mäter ett fenomen för att kunna göra det 

generaliserbart och sedan kunna återupprepa studien.  

Kvalitativ datainsamlingsmetod utmärks istället  av tolkningar av insamlad data för att få en 

djupare förståelse kring ämnet. Kvalitativa studier genomförs ofta i form av intervjuer som är mer 

detaljerad än en enkätundersökning. Förhoppningen är att kunna få fram data som inte går att 

förklara statistiskt (Saunders et al., 2009). Studien har valt att använda en kvalitativ 

datainsamlingsmetod för att få en djupare förståelse för studiens forskningsfråga, samt särskilja 

eller urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 2005). Alternativet vore att komplettera 

kvalitativ datainsamlingsmetod med kvantitativ datainsamlingsmetod som skulle kunna stärka 

studiens empiri och resultat.  En kvalitativ studie har föredragits då verkligheten uppfattas 

subjektivt och det inte råder enbart en absolut sanning. Syftet har varit att utforska och förklara 

ett fenomen som i förväg varit okänt för forskaren. Därför går det inte att formulera frågor som 

av respondenterna kan besvaras med kvantitativ data som bidrag till forskningen (Materud, 

2009).  

 

Studien har använt en semi-strukturerad intervju tillvägagångssätt, eftersom det underlättar att 

kartlägga människors åsikter, attityder och vanor. Dessutom finns det möjligheter att samla på sig 

oväntade svar med följdfrågor. Genom att utgå från frågeområden och inte mer detaljerade och 

exakta frågor så kan man föra en mer naturlig dialog. Varje intervjudeltagare är unik och därmed 

är det viktigt att inte leda intervjudeltagare till något specifikt. Istället är syftet att försöka 

uppmärksamma och fånga intervjudeltagarens syn på sin verklighet. Detta skapar mer personliga 

svar och ökar möjligheten för bidra med något nytt vetenskapligt. Stängda frågor är däremot mer 

enkla att bearbeta, däremot minskar risken att bidra med något nytt. 
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3.2 Primär- och sekundärdata 
Primärdata består av forskarens egna insamlade data på som skett på egenhand, exempelvis 

intervjuer eller observationer. Enligt Tuft (2005) så är det viktigt för en forskare att ställa rätt 

frågor, vara en god lyssnare och tolka det som sägs av respondenterna.  

Sekundärdata är data insamlad data från annat håll än på egenhand, oftast i form av data från 

andra forskare. Exempel på sekundärdata kan även vara databaser, böcker, internet, dokument 

och tidningsartiklar. 

Studiens resultat består helt utav primärdata i form av intervjuer. Till stöd har studien även tagit 

sekundärdata i beaktande genom tidigare resultat i vetenskapliga artiklar för att kunna ställa rätta 

frågor till studiens deltagare (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Urval 
Sannolikhetsurval görs på en slumpmässig grund. Alla i populationen har lika stor chans att delta 

i studien (Saunders et al., 2009). Enligt Bryman & Bell (2013) avgör slumpen skapandet av en 

representativ urval och är därmed sannolik att vara representativ för populationen. 

Urval som inte görs utav sannolikhetsprincipen kallas för icke-sannolikhetsurval. 

Bekvämlighetsurval ingår i denna kategori som innebär att forskaren använder sig av ett 

tillgängligt urval. Bristerna med ett bekvämlighetsurval är att sannolikheten för att urvalet ska 

vara representativ för populationen är lägre än vad det är med ett sannolikhetsurval samt att det 

blir svårare med en generaliserbarhet. 

Forskare brukar välja bekvämlighetsurval då de har tillfällig möjlighet att samla in data från 

respondenter som de kan gå miste om. 

Sannolikhetsurval är mer tidskrävande och kostsamma att genomföra. Bekvämlighetsurval är 

svåra att generalisera men kan vara en indikator till vidare forskning inom ämnet som berikar 

forskningslitteraturen (Bryman & Bell, 2013). 

 

Studien tillämpar bekvämlighets urval, på grund av det faktum att få tillgång till företagen är 

starkt begränsad. Med hjälp av befintliga kontakter inom företagen, samt företagens 

supportavdelning, fick jag tag på ansvariga HR anställda som hänvisade mig till lämpliga intervju 

kandidater. Detta kan minska trovärdigheten då ansvariga HR anställda väljer vilka som skall 

intervjuas. 

 

I linje med rekommendationen från Saunders et al., (2009), såg jag till att jag var bekant med 

organisationen innan en kontakt uppfördes och belyste eventuella fördelar med studiens 

forskningsfrågor till organisationerna. Företagen behövde först uppfylla följande krav; de var 

tvungna att vara svenska multinationella företag med utlandsboende anställda som tillhör 

organisationen i Sverige, som dessutom hade varit på internationella uppdrag under en period på 

2-8 år och återvänt tillbaka till kontoret i Sverige. 

 

Ett första kontakt med företagen skedde genom intervjuförfrågan per mail till företagets 

”kontakta oss” mailadress. Där beskrev jag kortfattat forskningsämnet ifråga och syftet med 

studien. Efter denna kontakt blev jag antingen hänvisad till HR-personal alternativt kontaktad av 

HR-personal. Dessa HR deltagare tog själva kontakt med repatriater som de sedan skickade 

kontaktinformation till mig så att jag kunde kontakta dem. Ett av företagen erbjöd kontakt med 
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två repatriater varav ena räknas som bortfall då det var svårt för intervudeltagaren att få ihop tid 

för en intervju. All kontakt med HR och repatriater innan en intervju skedde genom e-mail. 

 

För att få både företagets och de anställdas perspektiv för studiens forskningsfrågor, lyckades jag 

intervjua tre HR-ansvariga och fyra repatriater. Personalchefer som var ansvariga för de 

internationella uppdragen för respektive företag valdes. De förväntades ha god kunskap och 

tillföra insikter om forskningsämnet.  

 

Eftersom studien bemöter företagens metoder och strategier för att återintegrera repatriater, 

kommer svaren från respondenterna att vara anonyma. Detta reducerar individuellt svarsbias 

vilket gör det möjligt för individer att tala mer fritt utan att vara oroliga för repressalier som är 

anslutna till deras svar. Det bidrar också till att öka tillförlitligheten av studien. Dock är jag 

medveten om att det finns en risk för deltagarnas partiskhet, vilket kan till exempel ske om 

deltagarna säger vad de tror att deras chefer vill att de ska säga under intervjun. Detta är ett 

särskilt problem i företag som har en auktoritär ledarstil eller när det finns ett hot mot individens 

anställning. Dock minskar anonymitet faktorn deltagarens partiskhet (Saunders et al., 2009). 

 

Repatriat Kön Tid utomlands Stationering Medföljande 
Repatriat 1 Man 2 år Indien Fru 
Repatriat 2 Man 3 år Malaysia Fru & två barn 
Repatriat 3 Man 2 + 2 år Saudiarabien Fru & två barn 
Repatriat 4 Man 2 år Thailand Nej 
     

Tabell 1: Sammanställning av deltagande repatriater 

 

 

HR 
Kön Position Antal år inom nuvarande tjänst 

HR 1 Kvinna Vice president HR 7 år 

HR 2 Kvinna Global mobility specialist 3 år 

HR 3 Kvinna Head of HR 1 år 
Tabell 2: Sammanställning av deltagande HR ansvariga 

 

Studien består av sju intervjuer; fyra repatriater och tre HR respondenter från tre olika företag och 

industrier.  

Repatriat 1 och HR 2 tillhör en av Sveriges och världens största verkstadsindustrier och är 

verksamma världen över.  

Repatriat 2 och HR 3 tillhör tillhör ett ledande svenskt företag som opererar inom kommersiella 

fordon.  

Repatriat 4 och HR 1 är även dem globalt svenskt industriföretag inom verkstadsindustri. 

Företaget har cirka 44 000 anställda.  

Repatriat 3 arbetar på ett svenskt telekommunikationsföretag med internationell inriktning. 

Tabell 1 och tabell 2 illustrerar intervju deltagarna. De med samma färg tillhör samma företag. 
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3.4 Datainsamling 
Intervjuer tillåter forskare att utveckla en djupare rapport och en förtroendefull relation med 

respondenterna, vilket kan leda till nya uppgifter, insikter och hänvisningar, samt vara till stor 

nytta i fall det är nödvändigt att få ytterligare information (Daniels & Cannice, 2004). 

Intervjuerna är strukturerade så att de ger en fördjupad bild av samspelet mellan variablerna; 

repatriering, kunskapsöverföring och karriärsutveckling.  

 

Frågornas fokus låg på forskningssyftet där alla tre områden är kopplade till varandra; 

Repatrieringsprocess, kunskapsöverföring och karriärsutveckling. 

Detta gjordes för att möjliggöra för de intervjuade att svara på vilka typer av metoder som 

finns kring repatrieringsprocessen och kunskapsöverföringen samt hur framgångsrika de är.  

 

Innan intervjun informerades deltagarna om den förväntade längden på intervjun, och försågs 

med information kring syftet med studien och även forskningsfrågorna. Detta sätt skulle hjälpa 

till att förbereda de intervjuade på vad som skulle vänta dem under intervjun. Att tillhandahålla 

sådan guide är ett sätt att visa sin trovärdighet och kunskap inom forskningsområdet (Saunders et 

al., 2009). Under intervjun användes ett språk lämplig för situationen och utan begrepp som är 

alltför teoretiskt (Saunders et al., 2009). Alla intervjuer skedde Face-to-face, eftersom det ger en 

större möjlighet att vinna respondentens tillit och förtroende, vilket kan vara avgörande för att få 

ta del utav information kring ämnet (Saunders et al., 2009). Intervjuerna genomfördes på svenska 

för att underlätta för båda parterna. Att diskutera på sitt modersmål får de intervjuade att känna 

sig trygga och bekväma för att tala fritt och dela tankar och åsikter som gör intervjun mer än bara 

en artig konversation (Kvale 1997; Saunders et al., 2009).  

Vid en översättning från svenska till engelska finns det en risk att vissa svar tolkas felaktigt och 

att detta kan påverka tillförlitligheten.  

 

(Saunders et al., 2009) rekommenderar ljudinspelning under intervjuer eftersom det tillåter 

intervjuaren att koncentrera sig på att lyssna och ställa frågor under intervjun. Dessutom ger det 

en möjlighet att åter lyssna på intervjun. Samtycke till ljudinspelning gavs på grund av etiska 

skäl. Nackdelen kring intervjuerna är att det enbart var en intervjuare under möten; detta kan leda 

till svårigheter på att fokusera både på intervjufrågorna samt svaren. Detta löstes genom 

ljudinspelningar som senare kom till användning under datainsamlingen.  

Forskarens egna tankar och funderingar var något som undveks för att istället låta respondenten 

formulera svar på sitt sätt. Även om frågorna var uppställda på ett visst sett inom varje område, så 

följdes dessa inte på ett noggrant sätt. Intervjuerna var på så sätt semistrukturerade i syfte att ge 

respektive intervjuperson möjlighet att diskutera och resonera kring de frågor som ställdes. Vid 

intervjuer med hög grad av strukturering är målet att samtliga intervjupersoner tolkar frågorna på 

samma sätt. Vid låg grad av strukturering kan frågorna istället formuleras på ett sätt som tillåter 

fria och individuella tolkningar baserade på personliga värderingar och erfarenheter. 

Semistrukturerade intervjuer innebär således att intervjun i viss grad är strukturerad genom att 

förbereda frågorna i förväg men samtidigt ge intervjupersonen möjlighet att utveckla de 

resonemang och diskussioner som förs under intervjun (Saunders et al., 2009).   
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3.5 Validitet & Reliabilitet 
Validitet innebär i vilken utsträckning man verkligen mäter det som skall mätas (Björklund & 

Paulsson, 2003). Validitet kan delas in tre olika delar, intern validitet, extern validitet och 

tillförlitlighet. Stor vikt lades vid att utforma intervjufrågorna till att göra det så konsekvent och 

lättbegriplig som möjligt. Några frågor skapades med upprepande karaktär med olika 

formuleringar för att öka validiteten och reducera risken för missuppfattningar.  

Med hjälp utav ljudinspelningar så minskar risken för missuppfattningar kring respondenternas 

svar, samt att viktig information och svar kan repeteras vilket ökar validiteten. 

Reliabilitet är graden av överensstämmelse i det instrument som används för att mäta, det vill 

säga i vilken utsträckning man får samma resultat om proceduren upprepas (Björklund & 

Paulsson, 2003). HR respondenterna är både valda utav mig själv genom att tydligt poängtera att 

deltagaren ska vara HR-ansvarig för expatriat/repatriat frågor, samt med hjälp av 

supportavdelningen i dessa företag som hjälpte mig komma i kontakt med intervjudeltagare som 

uppfyllde mina kriterier. Tre av fyra intervjudeltagare blev valda utav dessa HR-ansvariga som 

uppfyllde studiens kriterier, den fjärde blev kontaktad på eget initiativ. Reliabiliteten i studien 

kunde ha varit högre om jag personligen hade valt repatriater för en intervju, detta för att 

minimera risken för enbart nöjda intervjudeltagare som kan ge en missvisande bild kring 

problemet. Ett sätt att öka reliabiliteten kunde ha varit att komma i kontakt med repatriater som 

inte längre arbetar på företaget. Detta skulle kunna generera mer ärliga svar och givit ett annat 

perspektiv på problemet. Medvetenhet kring respondenternas nationalitet, val av stationering, 

längd på uppdraget, ålder och familj, finns och att detta kan skapa olika känslor kring 

repatriering. Intervjudeltagarna i denna studie bjuder på en variation kring detta vilket ökar 

reliabiliteten. 

 

3.6 Metodkritik 
Val av kvalitativ metod kan ha en inverkan på generaliserbarheten. Resultat och analys ligger till 

grund för individuell tolkning och detta kan leda till varierande resultat vid en replikering. 

Individer tolkar data utifrån egna upplevelser och erfarenheter och kan därmed resultera i olika 

resultat (Bryman & Bell, 2010).  

 

Kvantitativ metodval skulle kunna vara ett alternativ till genomförandet av studien. Repatriater 

skulle kunna ranka de faktorer som påverkar repatriering mest genom stängda frågor. Detta skulle 

kunna ge ett större urval och underlätta kodning av data. Detta hade även stärkt 

generaliserbarheten för studien. Studien skulle även kunna utföras kvantitativt med kvalitativt 

inslag, detta skulle öka primärdata till fler än fyra företag. 

Valet av bekvämlighetsurval istället för sannolikhetsurval minskar sannolikheten för att urvalet är 

representativt för populationen. Däremot så består de fyra företagen utav Sveriges större bolag 

inom olika branscher vilket skapar möjligheten att bygga på denna studie vidare. 

I urvalet saknas det även deltagare som har bytt företag efter att ha repatrierat tillbaka. Oftast 

brukar dessa individer ha en mer negativ syn på repatrieringsprocessen. 
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3.7 Begränsningar 
Då alla respondenter för denna studie är från Sverige så kan slutsatserna i denna studie inte 

tillämpas i andra länder. Således är perspektivet i denna studie svenskt och man kan inte förneka 

att vissa landspecifika kulturella egenskaper kan spela roll. Det faktum att studien har valt att 

fokusera på stora och väletablerade svenska multinationella företag kan också ses som en 

begränsning, där mindre företag kanske kan lägga större fokus på den individ som har utfört 

internationellt uppdrag.  

 

Max längden på ett utlandsuppdrag för intervjudeltagarna är fyra år. Det hade varit intressant att 

även ha med intervjudeltagare som varit utlandsbaserad i minst fem år för att se ifall återkomsten 

försvåras med tiden. 
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4 Empiri 
Detta avsnitt avser att bearbeta och presentera studiens resultat.  Intervjufrågor 

presenteras i kapitel 8 Bilagor.  

4.1 Intervjudeltagare 
HR 1: Har arbetet med HR under 25 år inom reseindustrin, flygbolag, läkemedel och idag inom 

verkstadsindustrin. Har arbetat med sin nuvarande tjänst inom sju år som HR vice president i ett 

av företagens affärsområden som heter industriteknik. Några av arbetsuppgifterna handlar om att 

skicka ut anställda utomlands och ta emot anställda från utlandet. Som tidigare internationell 

erfarenhet har HR 1 bott i USA under ett år som student.  

HR 2: Har arbetat för företaget i tre år direkt efter universitet. Har examen inom Human resource 

management och även studerat ekonomi innan det. Har internationell erfarenhet genom 

utlandstermin i USA som student. 

HR 3: Har arbetat inom företaget i 15 år. Har examen från Stockholms Universitet inom 

personalvetenskap. Började på företaget som "personal man" som idag kallas för HR business 

partner, därefter flyttade hon utomlands till Thailand med sin man som medföljande i tre år. 

Återvände tillbaka till företagshälsovården i en cheftjänst och arbetar idag som personalchef på 

marknadsavdelningen ett år tillbaka. 

Har stor erfarenhet av att bo utomlands, bodde I USA och Hong kong som ung. 

Repatriat 1: Har arbetat för företaget sedan 1990. Studerade civilingenjör inom datateknik på 

linköpings universitet. Arbetar idag med projekt. Arbetade som expatriat i Indien under 26 

månader, har ingen tidigare erfarenhet av att bo utomlands. 

Repatriat 2: Har arbetat inom företaget i 20 år. Har Civilingenjör examen inom industriell 

maskin. Arbetar inom försäljning på företaget och hade en utlandskontakt som sales director of 

"X" south-east asia. Var stationerad i Malasyia under tre år. Är ansvarig för bussförsäljning sedan 

ett år tillbaka på huvudkontoret i Sverige. Har ingen tidigare erfarenhet av att vara bosatt 

utomlands. 

Repatriat 3: Högskoleingenjör sedan 1994 inom radiotelekom. Har arbetat sedan 1995 inom 

olika avdelningar på företaget. Har arbetat som expatriat senaste fyra åren. Har ingen tidigare 

erfarenhet av att vara bosatt utomlands. 

Repatriat 4: Har examen inom maskiningenjör sedan 1997, började på företaget direkt efter 

universitet. Fick sin första tjänst inom FoU som utvecklingsingenjör. Har sedan dess arbetat inom 

olika avdelningar. Arbetar idag som säljutvecklingschef. 

4.2 Syfte, syn samt stöd under uppdraget 
Företagen hade alla ett gemensamt huvudsyfte för internationella uppdrag. Kompetensöverföring, 

fylla kunskaps gap och implementering av företagskultur. Dessutom är detta ett sätt att komma 

närmre kunderna för att öka förståelsen för marknaden. Vad gäller kraven för att bli expatriat är 

väldigt varierande hos företagen. Det vanligaste är att företagen skickar anställda med säljande 

karaktär för att driva på försäljningen utomlands. Dock måste man nämna att det är väldigt 
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skräddarsytt beroende på tjänst och behov. Vad gäller språkkunskaper är engelskan tillräcklig. 

Alla tre företag hade liknande syn kring längden på ett uppdrag. Tre till fem år är vad som anses 

vara en bra längd på ett uppdrag, varken för kort eller för lång. Dock var det endast ett företag 

som föredrog att expatriater påbörjar ett nytt uppdrag i ett annat land efter avslutat uppdrag och 

på så vis arbetar från land till land. Alla tre HR ansvariga har erfarenhet av att bo i ett annat land 

vilket ökar kunskapen och medvetenheten av att bo i ett annat land och uppleva en annan kultur.  

 

Repatriat 1 (se tabell 1, s.22) fann brister inom IT som var svårförändrad och som bestod enbart 

av indisk lokal befolkning. Behov av viss kompetens som saknades lokalt efterfrågades varav 

Repatriat 1 fick möjligheten att åtgärda bristerna som denna hade upptäckt. Då Repatriat 1 

tidigare arbetat i Indien och var väl bekant med kollegor och rutiner så fann han det inte svårt att 

anpassa sig till det nya kontoret i Indien. Stödet innan och under uppdraget upplevde han väldigt 

god där han och medföljande blev erbjudna endags kulturkurs samt ”previsit” till Indien för att 

bekanta sig med landet. Då Repatriat 1 redan hade god kännedom kring landet så var det väldigt 

goda förväntningar på hur uppdraget och livet i Indien skulle gå till. Verkligheten levde upp till 

förväntningarna och stödet innan avresa från företaget var utan konstigheter.  

Repatriaten hade ingen alls kontakt med hemorganisationen under uppdraget och ingen att vända 

sig till förutom organisationen i Indien. Detta är förståeligt då företaget inte erbjuder 

mentorsprogram och enbart skickar allmän mail två gånger per år. Värt att notera är att mail 

utskick sker från Global mobility avdelningen och huruvida kontakten från HR ser ut är oklart. 

Repatriat 2 (se tabell 1, s.22) hade som huvuduppgift att driva försäljningar av lastbil och buss, 

och hade en position som säljchef. Företaget var i behov av personal utifrån Malaysia för att 

implementera företagskultur i det förvärvade dotterbolaget. Dessutom såg repatriaten detta som 

ett litet utbildningssyfte för sig själv och företaget. Förväntningarna på den nya tjänsten var stora 

och i överlag var repatriaten nöjd med avresa förloppet, där han och medföljande erbjöds 

kulturkurs, ”previsit”, läkare samt ekonomisk rådgivning. Då repatriaten hade god koll på 

Malaysia sedan innan, fanns det inget behov av att gå på dessa kurser. Under uppdraget hade 

repatriaten ingen direkt kontaktperson eller mentorsprogram, kontakten med hemorganisationen 

var väldigt liten och det var mer upp till en själv att ta kontakt med hemorganisationen menar 

repatriaten. Dock fanns det ett stort stöd från företagets VD i Malaysia som hjälpte till med frågor 

i Malaysia. Detta bekräftas från HR-chefen på företaget. Företaget erbjuder inte något direkt 

mentorsprogram för expatriaterna, utan det ligger helt hos expatriaterna själva och har rätt att få 

tillgång till en mentor om de så önskade sig det.  

Repatriat 3 (se tabell 1, s.22) åkte till Saudiarabien på eget initiativ efter visat intresse från sin 

tidigare chef som just då befann sig i Saudiarabien. Syftet med resan var att fylla den kompetens 

och kunskap som saknades, men dessutom med förhoppningar på att det skulle gynna 

karriärmässigt då liknande arbetsuppgifter inte fanns i Sverige. Stöd innan avresa var utan några 

konstigheter, så som alla andra företag, erbjöds repatriaten en kulturkurs och previsit. Första två 

åren åkte repatriaten ensam utan några medföljande, andra omgången som även det var två år, 

följde fru och två barn med. Organisationen i Saudi Arabien var de som hjälpte till med boende 

och skola för barnen. Under uppdraget hade repatriaten ingen kontaktperson i Sverige och 
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därmed ingen att vända sig till. På så sätt var repatriaten helt ovetande om förändringar som 

skedde i hemnationen.  

Repatriat 4 (se tabell 1, s.22) blev VD för företaget i Sydostasien. Företaget hade en väldigt god 

säljutveckling och växte för snabbt och behövde därmed någon som skulle bygga en grund för 

organisationen, föra nya sätt att arbeta då de inte kunde växa på samma sätt. Huvudsyftet för 

repatriaten var alltså att bygga en stabil grund genom omstruktureringar. Anställningsprocessen 

skedde som vilket jobb som helst där vem som helst kunde ansöka om tjänsten. Repatriaten valde 

att tacka ja till tjänsten då han ansåg att det var spännande med att bygga en strategi och 

utveckling där man såg förändringar snabbare än vad man gjorde i hemnationen. Dessutom har 

repatriaten stor internationell erfarenhet genom flera tjänsteresor. Med en stark inställning på att 

arbeta utomlands en längre tid valde repatriaten att sälja sitt boende i Sverige för att på så vis inte 

ha något som binder honom till Sverige förutom företaget. 

Under uppdraget hade repatriaten inget mentorsprogram eller kontaktperson. Med tidigare 

erfarenhet som marknadschef ansåg repatriaten ha en god insyn på hur saker och ting fungerade 

och behövde därmed ingen support. När det gäller support är repatriaten viktig med att poängtera 

att man får den support man efterfrågar. Företaget erbjuder inget mentorsprogram, däremot 

menar HR ansvarige att det sker någon typ av styrelsemöten fyra gånger per år där 

divisionschefer medverkar. HR-ansvarige poängterar även vikten av att det är ett familjebeslut 

och inte ett beslut som är tagen enbart av expatriaten själv. Det svåraste för företagen under 

uppdragen är just att familjerna inte trivs och därmed är det svårt att behålla expatriaterna kvar i 

de land de arbetar i. 

4.3 Repatrieringsprocess 

4.3.1 Repatriat 1 & HR 2 

"Det var ingen som nämnde, att man en dag skulle återvända" (repatriat 1).  

För repatriat 1 fanns det inga förberedelser alls kring ett återvändo från företagets sida. Varken 

före, under eller efter. Detta ansvar ligger enligt HR 2, hos HR avdelningen då det händer att 

affärenhetschefer byts ut frekvent vilket kan leda till att nya chefer inte har någon aning om de 

expatriater som är på uppdrag. För repatriat 1 fanns det ingen tjänst att återvända till innan 

hemkomsten. Frun däremot var tjänstledig i två år och återvände därmed till samma tjänst. 

Boendet i Sverige togs hand om sonen. Övergången till miljön och organisationen i Sverige var 

enkel enligt repatriat 1, som idag har en väldigt internationell position med kollegor runt om i 

världen. Svåraste delen för repatriaten under repatrieringen var frågor kring lönen som till en 

början inte återställdes helt. Den generella uppfattningen på repatrieringsprocessen enligt 

repatriat 1 var väldigt dålig. Detta beror till stor del på bristande planering från företagets sida 

enligt honom. 

HR skickar ett första mail sex månader innan en hemkomst där man påminner expatriaten om ett 

återvändande. Oftast vet man inte hur situationen kommer att utvecklas, ifall det blir en 

förlängning, nytt uppdrag eller en återkomst till hemnationen. Därefter följer man upp när det är 

tre månader kvar, vid det tillfället är det klarlagt ifall man ska återvända eller förlänga. På så sätt 

börjar den riktiga förberedelsen cirka tre månader innan. Förberedelserna är mer av administrativ 

karaktär enligt HR 2, till exempel registrering till försäkringskassan, roll, lön och inte mycket 

mer än så. En kulturkurs för repatriater som varit utomlands en längre tid diskuteras men än så 

länge är det bara diskussioner kring detta enligt HR 2. 
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När repatriaten har återvänt till Sverige så är uppdraget med repatriaten över för HR och därmed 

har HR ingen kontroll över repatriatens motivation för företaget. Det är mer avdelningschefens 

ansvar att försöka lyfta upp dessa repatriater menar HR 2. 

 

Svårigheterna kring repatriering från företagets sida är enligt HR 2, dålig planering. Detta kan 

bero på att man inte är ute i god tid med förberedelserna eller att man har en ny chef som inte har 

så stor koll på expatriaterna.  

 

4.3.2 Repatriat 2 & HR 3 

Kontakten mellan repatriat 2 och företaget innan repatrieringen var nästintill obefintlig. 

Repatriaten blev dessutom inte kontaktad utav någon från företaget vid ett återvändande till 

Sverige. Internprocessen skulle kunna skötas bättre enligt repatriat 2, genom att tydliggöra vad 

som krävs från individen och företaget vid en repatriering. Repatriat 2 har än idag ingen koll på 

vad som skall ha gjorts vid en hemkomst då ingen från företaget har kontaktat honom, vilket 

skapar en osäkerhet och en känsla av att för mycket ansvar ligger hos en själv enligt repatriat 2. 

Repatriat 2 valde att inte förlänga kontraktet två-tre månader innan uppdraget tog slut. Detta gav 

företaget en tid på två till tre månader att förbereda repatrieringsprocessen.  

Repatriatens hustru tog ledigt från sitt jobb i Sverige genom olika ledigheter och återvände 

därmed till hennes tidigare arbetsplats. Vad gäller psykiska delen kring hemkomsten till Sverige, 

så var det friheten som de båda hade i Malaysia, svår att vänja sig till då den friheten inte längre 

var lika stor i Sverige.  

 

De förbättringar som kan göras enligt repatriat 2 är genom en mer kontinuerlig diskussion mellan 

anställd och företag. Där man tydliggör vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska 

göra det. Mer tydlighet kring repatrieringsprocessen. 

 

 

Enligt HR 3 förbereder företaget expatriaten för en repatriaring redan från start, det vill säga när 

expatriaten åker utomlands. Dessa förberedelser tar upp frågor kring vad som expatriaten kan 

förvänta sig vid en återkomst, vad som ska göras och vad som bör göras. Därefter tar global 

mobility avdelningen över dessa frågor tre månader innan repatrieringen. Dessutom blir det 

avdelningschefens ansvar ta en dialog med expatriaten och föra en diskussion kring återkomsten 

till hemnationens organisation.  

 

Att behålla repatriatens motivation uppe vid en återkomst kan vara rätt så svårt enligt HR 3. 

Främst på grund utav att dessa expatriater har haft ledande positioner, stora kontaktnätverk samt 

betydande roll i det land de befann sig i. Enligt HR 3 bör avdelningscheferna försöka matcha 

repatriaternas mål och förväntningar och även föra diskussioner kring detta innan en expatriering. 

Enligt HR 3 så är dem största svårigheterna företagen ställs inför kring repatriering är just 

förväntningarna repatriaterna har.  

 

4.3.3 Repatriat 3 

Repatriat 3 hade inget förutbestämt datum kring repatriering, utan uppsägningstid på sex månader 

var det som gällde, och i repatriatens situation var det just sex månader innan som repatriaten 

visste när denne skulle återvända tillbaka till hemorganisationen.  

Förberedelsen kring repatrieringen var främst att meddela chefen i Sverige för en återkomst och 
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hoppas på att de har en tjänst redo vid en hemkomst. Vad gäller boende så hyrde man ut den 

under perioden man var borta.  

Enligt repatriat 3 så fick han ingen hjälp eller stöd från företaget vid repatrieringen, utan ansvar 

låg hos en själv att hitta en ny position. Även den sociala delen kring återanpassningen var något 

repatriaten fick handskas med på egenhand och inget initiativ från företaget togs kring dessa 

frågor. Generellt anser repatriat 3 att företaget skötte repatrieringprocessen allt för dåligt med 

bristande kommunikation mellan båda parterna samt svag intresse kring återkomsten från 

företagets sida. 

 

Bristande kommunikationen under uppdraget fick repatriaten att känna, att det var så det 

fungerade, men nu efterhand inser han att det är något som skulle kunna skötas bättre. Som 

förslag till förbättringar anser repatriaten att man kan först och främst börja med en 

repatrieringsintervju.  

4.3.4 Repatriat 4 & HR 1 

Repatriat 4 valde att avbryta sitt tre åriga utlands uppdrag ett år innan avtalad period. Av 

personliga skäl så meddelade repatriaten sex månader innan att denne efter två år utomlands var 

tvungen att återvända tillbaka till hemnationen. Det svåra med repatrieringen enligt repatriat 4 var 

att på kort tid hitta en lämplig tjänst till repatriaten. Detta ansvar anser repatriat 4 ligger hos 

honom själv då han valde att avbryta kontraktet ett år tidigt. Återanpassningen tillbaka till 

Sverige och hemorganisationen upplevde repatriaten inte vidare svårt.  

Repatriaten känner personligen att han inte behövde något stöd eller hjälp från företaget gällande 

repatrieringen, detta beror väldigt mycket på att repatriaten visste vilka han var tvungen att 

kontakta samt att han återvände till kollegor han tidigare arbetat med. Dessutom var de 

arbetsuppgifter han arbetade med i Thailand var väldigt lik de han arbetade med i Sverige.  

HR 1 anser att det viktigaste med repatrieringsprocess är en tydlig policy samt medvetenhet kring 

de risker som expatriater ställs inför, att de bör vara mentalt förberedda. 

 

4.4 Kunskapsöverföring 

4.4.1 Repatriat 1 & HR 2 

Företaget har inga verktyg, system eller rutiner för kunskapsöverföring från repatriaterna till 

hemorganisationen. Däremot har företaget ett mobility forum för alla expatriater där de kan dela 

med sig och diskutera med varandra. Enligt HR 2 finns det diskussioner kring att skapa ett forum 

för repatriater där de kan dela med sig sina upplevelser och erfarenheter. 

Kunskapsöverföringen från repatriater till anställda inom hemorganisationen sker främst genom 

eget initiativ från repatriaterna, där kunskapsöverföring sker vardagligt genom diskussioner med 

arbetskollegor. 

Företaget strävar inte efter någon speciell typ av kunskap utan detta är väldigt beroende på vad 

affärsavdelningen är i behov utav. 

Faktorer som kan förhindra kunskapsöverföring till hemorganisationen är enligt HR 2, missnöje 

från repatriatens sida. Vid en dålig upplevd expatriering eller repatriering så är det möjligt att 

repatriaterna känner sig missnöjda med företaget och har en låg vilja att dela med sig samlad 

kunskap enligt HR 2. 
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För att behålla vunnen kunskap från repatriater som väljer att lämna företaget så är det viktigt att 

anställa ny personal i god tid som sedan ska gå parallellt med repatriaten för att kunna ta del utav 

den samlade kunskapen från repatriaten. På så sätt bibehålls kunskap inom organisationen. 

 

Genom att utbilda indier samt bli upplärd utav indier så har repatriat 1 samlat på sig ovärdelig 

kunskap och kännedom om den indiska kulturen och arbetskulturen.  

Repatriat 1 hade ett tydligt uppdrag om att återställa en enhet som inte fungerade som det skulle 

göra. Genom att få denna enhet till att bli en av de bättre enheterna så känner repatriat 1 att 

hemorganisationen skulle kunna ta tillvara på denna förändring bättre istället för att släppa det.  

 

Repatriat 1 såg inga tendenser från företaget att samla in repatriatens kunskaper kring IT i Indien 

och detta enbart på grund utav dålig initiativ från företaget då han anser att företaget inte 

prioriterar och uppskattar den samlade kunskapen. Än idag menar repatriat 1 att han har kunskap 

som han skulle vilja dela med sig men känner att det skulle behövas lite mer vilja från företaget. 

De förbättringar som kan göras kring kunskapsöverföring enligt repatriat 1 är att HR samlar in 

information kring varje individs insamlade kunskap för att sedan kunna härleda dessa till 

relevanta affärsområden eller framtida projekt. 

4.4.2 Repatriat 2 & HR 3 

Även här har detta företag inga direkta verktyg, system eller rutiner för kunskapsöverföring. 

Enligt HR 3 är detta lite motsägelsefullt då företaget vill att deras anställda ska åka utomlands 

och samla på sig kunskap för att sedan implementera detta till företaget. Då företaget inte har 

någon direkt metod för att samla in kunskap så hamnar ansvaret mer hos repatriaten och det är 

upp till denna att dela med sig den samlade kunskapen. Enligt HR 3 sker kunskapsöverföringen i 

det dagliga arbetet då de flesta repatriater hamnar i någon chefsroll, och därmed delar dessa 

repatriater med sin kunskap till kollegor. 

 

Den typ av kunskap som företagen generellt strävar efter är förståelsen för kulturen och kunderna 

i det landet. På så sätt får man bättre förståelse för marknaden och kan därmed förbättra 

försäljningarna i dessa områden. 

Faktorer som kan förhindra kunskapsöverföringen är enligt HR 3, ointresse från repatriaterna att 

dela med sig sin kunskap. 

De främsta kunskaper som repatriat 2 samlat på sig i Malaysia är främst förståelse för en annan 

kultur, religion och även hur företag som man tidigare arbetat mot uppfattar hemorganisationen. 

Repatriaten anser att han har delat med sig sin samlade kunskap i Sverige men att han nu på 

senare känner att han skulle vilja göra det lite fortare. Kunskapsöverföringen skedde inte på ett 

strukturerat eller planerat sätt utan mer slumpmässigt genom diskussioner med kollegor. 

På så sätt anser repatriaten att företaget tog del utav den samlade kunskapen under och efter 

uppdraget. 

 

Repatriaten upplevde ibland att lokala människor släpper vissa saker eftersom de anser att 

expatriater vill se vissa saker gjorde och lämnar därmed vissa uppgifter till expatriater. Dessutom 

finns det ibland en känsla från lokala människor att expatriater kommer och går och att de 

därmed håller de på avstånd. En faktor som kan förhindra kunskapsöverföringen enligt 
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repatriaten är att vissa lokala människor kan känna ett visst hot av expatriater. Detta upplevs 

genom att de talar de lokala språkat så att expatriaterna inte förstår vad som pågår. 

Den delade kunskapen i hemorganisationen beror främst på individen och inte företaget anser 

repatriat 2. Det är upp till repatriaten att dela med sin kunskap och detta varierar från person till 

person och inte företaget. Repatriaten anser inte att företaget kan göra så mycket åt repatriaternas 

samlade kunskaper. 

4.4.3 Repatriat 3 

De kunskaper som repatriaten samlade på sig under utlandsuppdraget är kulturförståelse och även 

förståelse för hur affärer görs i Saudi Arabien. Dessa kunskaper är viktiga för att kunna driva 

försäljning i det land man befinner sig i enligt repatriat 3.  

Repatriaten fick inga direktiv från företaget kring vilka kunskaper som repatriaten skulle ta med 

sig hem. Dessutom anser repatriaten att företaget inte har tagit tillvara på de kunskap och 

kompetens som repatriaten har samlat på sig i Saudi Arabien. Repatriaten känner att företaget har 

förhindrat kunskapsöverföringen genom ett ointresse kring kunskapsöverföring. 

Än idag känner repatriaten att han har värdefull kunskap som han skulle vilja dela med sig, men 

på grund av ovissheten kring vem han ska dela med samt skeptisk till att det skulle vara lönsamt 

med att ta reda på detta då företaget visar en ovilja kring detta. 

 

Repatriaten anser att förbättringar kring kunskapsöverföring endast kan ske genom att repatriater 

hamnar på rätt del av organisationen då han anser att det enbart är där man kan dela med sig 

relevant kunskap till arbetskollegor.  

I repatriat 3’s fall var det så att repatriaten var överkvalificerad med den kunskap och kompetens 

som han hade och uppmanades därmed av sin chef att hitta en ny tjänst inom företaget. Detta 

kommer tas mer i karriär kapitlet. 

4.4.4 Repatriat 4 & HR 1  

Även detta företag har inga verktyg, system eller rutiner för kunskapsöverföring. Liksom dem 

tidigare nämnda företagen så sker även kunskapsöverföringen här genom diskussioner mellan 

kollegor och inte genom en direkt formell kunskapsöverföring.  

De kunskaper som företaget rent generellt strävar efter är kunskap om marknaden och kunderna 

och hur affärer görs i det landen man befinner sig i.  

HR 1 anser att det inte finns några faktorer som kan förhindra eller försvåra 

kunskapsöverföringen inom företaget. 

Att behålla kunskap från anställda som väljer att lämna företaget kan bli svårt enligt HR 1. 

Däremot så är det lättare att samla på kunskap från anställda som ska gå i pension menar hon. 

Detta gör man genom att låta en lite mer junior anställd gå sida vid sida med den som ska gå i 

pension och på så sätt sker en viss kunskapsöverföring från den ena anställda till den andra. 

Den främsta kunskapen repatriaten samlade på sig under uppdraget var mer förståelsen för hur 

man driver ett bolag i sydostasien. Repatriaten kom kunderna och marknaden närmre genom att 

förstå kulturen i de länder han befann sig i. 

Repatriaten känner att han inte har delat med sig sin kunskap i Sverige, däremot anser han att det 
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inte är det viktigaste. Då repatriaten arbetade mer med sälj och säljbolag så har han istället för att 

dela med sin kunskap till hemorganisationen i Sverige där man arbetar mer med strategier och 

utveckling, har han valt att dela med sin kunskap till andra säljbolag i de länder där 

organisationen opererar kring sälj. Det tycker han är viktigast och att fokus bör ligga där kring 

kunskapsöverföring. Därmed anser repatriat 4 att hans kunskapsöverföring blev till nytta för hela 

Atlas Copco koncernen men kanske inte så mycket till hemorganisationen i Sverige.  

Repatriat 4 anser att det är upp till repatriaten att dela med sig den samlade kunskapen utomlands, 

genom att kontakta företaget. Repatriaten känner sig rätt så trygg i att han skulle kunna dela med 

sig kunskap med hjälp av företaget om att han så ville det.  

De förbättringar som kan göras kring kunskapsöverföring enligt repatriat 4 är att göra en 

avrapportering, där man tillsammans med HR går igenom de kunskaper som man samlat på sig. 

 

4.5 Karriärutveckling 

4.5.1 Repatriat 1 & HR 2 

Företaget erbjuder ständiga utvecklingssamtal som loggas i företagets globala system. Där kan 

man enligt HR 2 göra en talent profile där anställda kan skriva in sina karriärsmål och berätta om 

de kompetenser man har. På så sätt befinner de sig i en pool och gör det enkelt för HR anställda 

att hitta anställda till olika framtida uppdrag. 

Enligt HR 2 är det ett gemensamt ansvar att hitta en ny tjänst eller position till repatriaten vid en 

hemkomst. Det är repatriatens uppgift att tala om vilka förväntningar och mål man har men 

samtidigt enhetens ansvar att ta tag i det. 

Alla anställda inom företaget har återanställnings garanti. 

Företaget har idag pågående diskussioner tillsammans med talent management avdelningen kring 

en bättre repatrieringsplanering, där man i god tid tillsammans med enhetschefer och HR 

ansvariga hittar lämpliga tjänster till repatriaterna.  

Repatriat 1 fick ingen karriärplanering från företaget och känner att det skulle behövas. En 

gemensam dialog som börjar under vistelsen för att se vilka faror som finns kring en repatriering, 

vad det är det som är på väg att hända och hur situationen ser ut idag. Under vistelsen hade 

repatriat 1 ingen kontakt med företaget alls, dessutom hade repatriaten ingen tjänst att återvända 

till. Repatriatens tidigare tjänst innan uppdrag hade förändrats och var inte i behov av repatriat 1, 

därmed fick repatriaten på egenhand hitta sin nuvarande tjänst genom kontakter med tidigare 

chefer. Repatriaten fick ingen hjälp alls från företaget för att hitta en ny tjänst. Repatriaten var 

utan arbetsredskap i två månader.  

4.5.2 Repatriat 2 & HR 3 

Företaget erbjuder ingen karriärvägledning utan det sker genom diskussion mellan HR och 

anställda på eget initiativ enligt HR 3.  

De flesta repatriater som återvänder hamnar i en chefsposition då företaget skickar den typen av 

anställda utomlands. Det svåra är dock inte att hitta en position till de anställda utan timingen 

med att ta hem en expatriat och hitta en lämplig tjänst vid rätt tillfälle är det svåra.  
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Dock återvänder repatriaterna alltid till en tjänst, men att det kanske inte är vad repatriaterna hade 

tänkt sig.  

De förbättringar som kan ske inom karriärplanering är enligt HR 3, mer kontinuerlig diskussion 

mellan expatriaten och HR. 

Repatriat 2 vet varken om det finns eller inte finns karriärplanering inom företaget. Dock känner 

repatriaten att det är mer individuellt och repatriatens ansvar att söka karriärvägledning ifall det 

finns behov.  

4.5.3 Repatriat 3 

Repatriat 3 erbjöds ingen karriärsplanering från företaget och hade nästan obefintlig kontakt med 

huvudkontoret. Vid en repatriering fick repatriat 3 på egenhand hitta en ny tjänst att återvända 

till. Repatriaten återvände båda gångerna till sin tidigare tjänst på huvudkontoret men fick inte det 

välkommandet han hade förväntat sig. Chefen ansåg att repatriatens kunskaper och kompetenser 

var överflödiga för hans tjänst och därmed var de inte i behov utav repatriat 3. 

Detta drog ner motivationen att arbeta enligt repatriat 3, som nu sökte nya tjänster även utanför 

företaget. 

 

Enligt repatriat 3 bör ansvar ligga både hos individen men även hos företaget för att kunna hitta 

rätt tjänst till repatriater så att de kan, på bästa sätt utnyttja de kompetenser och kunskap som de 

har samlat på sig under utlandsuppdragen. Vid dålig karriärsplanering så finns det risk för att 

anställda väljer att lämna företaget för en ny tjänst i ett annat företag. 

4.5.4 Repatriat 4 & HR 1 

Även här finns det ingen formell karriärplanering för företagets anställda. Detta är en fråga som 

bör vara individuellt anpassad till varje enskild anställd inom företaget menar HR 1. Alla 

anställda väljer att inte gå samma väg utan har andra mål i karriären, därmed bör man utefter 

anställdas behov ta kontakt med HR ansvariga och divisionschefer för att individuellt planera 

karriären. 

Denna syn är något som kan bekräftas i en intervju med Repatriat 4. Enligt repatriat 4 så är varje 

individ unik, därmed är det svårt att få fram en karriärplanering som passar och är rätt till alla 

anställda. Med en individuell karriärplanering som de anställda på eget initiativ tar, bildas det en 

mer naturlig, transparent samt konkurrensmässig miljö där alla har samma möjlighet till att söka 

tjänster inom företaget.  

Med en karriärplanering så finns det risk för internpolitik enligt repatriat 4, vilket kan leda till 

försämrad konkurrens bland de anställda och där rätt anställd inte ges någon chans till tjänsten. 

Repatriat 4 återvände hem ett år tidigare än planerat och meddelade företaget sex-sju månader 

innan han återvände hem. Detta ledde till att repatriaten fick en tjänst han inte förväntade sig, 

men har väldigt god förståelse för situationen då han avbröt uppdraget tidigare än förväntat.  

Repatriaten återvände till en mer långgående projektdrivande tjänst men hade velat återkomma 

till en mer fast position. Detta uppdrag höll på i ungefär 12-18 månader.  
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5 Analys & Diskussion 
Detta avsnitt presenterar och analyserar studiens resultat. Därefter återkopplas 

tidigare studiers resultat och egna tankar kring resultatet.  

5.1 Syfte, syn samt stöd under uppdraget 
De fyra faktorer som Edström & Galbraith (1977) listar som motiv för företag att skicka anställda 

utomlands kan till viss del identifieras i denna studie. Fylla positioner med kvalificerad 

arbetskraft, kontrollera utlandsverksamheter, implementera företagskultur och även förbereda 

medarbetare för framtida uppgifter. I denna studie fokuserar alla fyra företag på de tre första 

motiven medan utbildningsperspektivet sätts i andra hand. Dessutom vill företagen komma 

kunderna och marknaden närmre för att få en bättre förståelse för försäljningarna i dessa länder. 

Ur de anställdas perspektiv så handlar det mer om en upplevelse samt utveckling och 

karriärmöjligheter. 

 

Utbildning innan avresa anses vara avgörande för att uppdraget ska bli framgångsrik. Däremot är 

behovet av utbildning innan avresa väldigt individuellt och bör anpassas utefter behov (Scullion 

& Brewster, 2001; Downling et al., 1999).  

Alla fyra företag erbjuder utbildning innan avresa i form utav kulturutbildningar, ”previsit” och 

informella genomgångar. Av alla intervjuade repatriater så fanns det ingen som valde att besöka 

landet de skulle arbeta i innan uppdraget. Detta beror främst på att dessa repatriater har besökt 

landet sedan tidigare. Vad gäller kulturutbildningarna så var det enbart en repatriat som valde att 

tacka ja till den möjligheten. Dock var repatriaten väldigt skeptisk till detta innan men 

uppskattade den kulturella genomgången och anser att den är viktig och lärorik.  

Tittar man på hur dessa repatriater upplevde de kulturella skillnaderna så var det ingen som hade 

svårigheter med att anpassa sig till det land de befann sig i. Detta kan kopplas till urval och 

rekryterings fasen i expatrierings cykel, där det är oerhört viktigt att lokalisera de lämpligaste 

kandidaterna för utlandsuppdrag (Downling et al., 1999; Tung, 1988). Detta visar att HR varit 

framgångsrika i processen att utse rätt kandidater för respektive uppdrag. Lovvorn & Chen 

(2011) tar upp vikten av att ha HR anställda med tidigare utlandserfarenhet och global inställning, 

detta för att förstå expatriater bättre samt kunna avgöra vilka som är lämpliga för utlands 

uppdrag. Alla tre HR ansvariga har erfarenhet av att tidigare bosatt sig utomlands och har därmed 

bättre förståelse för de svårigheter som expatriater ställs inför. Att samtliga inom HR har 

utlandserfarenhet kan ha underlättat HR’s arbete i att identifiera de mest lämpliga kandidaterna 

för uppdragen. I denna studie var det enbart en repatriat som valde att återvända hem tidigare än 

förväntat, men det hade mer med personliga skäl att göra.  

Tung (1988) rekommenderar att företag ger stöd till expatriaterna i form av mentorsprogram dit 

expatriater kan vända sig till vid eventuella frågor kring expatriering eller repatriering. Detta ska 

underlätta hela expatrieringsprocessen inklusive repatrieringen där företagen kan följa 

expatriaternas utveckling, karriärplanera och föra en konstant dialog för att minska felaktiga 

förväntningar från expatriaternas sida. Detta ska resultera i en bättre repatriering med realistiska 

förväntningar (Scullion & Brewster, 2001; Tung, 1988).  

Studiens alla fyra företag erbjuder varken mentorsprogram eller kontaktperson, däremot erbjuds 

expatriater stöd om de så själva söker det. Något som är viktigt att notera kring detta är att det 
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enbart var en repatriat som var medveten om att ett sådant stöd fanns att få tillgång till vid behov. 

Resterande tre repatriater var omedvetna kring detta genom dålig information från företagens 

sida. Alla dessa tre repatriater känner att de skulle behöva någon typ av kontaktperson eller 

mentorsprogram som de skulle kunna ha kontinuerlig dialog och planering inför en repatriering. 

Detta skulle hålla expatriaterna uppdaterade om förändring i hemorganisationen, den sociala 

miljön och lättare förbereda expatriater för en repatriering (Stroh, 1998). Att det inte funnits en 

uttalad information om tillgång till stöd under expatrieringen kan förklara missnöjdheten bland 

dessa tre repatriater. Samtliga tre repatriater är de som är mest missnöjda med hur företagen 

skötte repatrieringsprocessen och de stöd de fick från företaget. Medan repatriaten som var 

medveten om det stöd han hade tillgång till, hade en mer neutral inställning till 

repatrieringsprocessen. 

Prioriteringarna på företagens och repatriaternas syfte samt förväntningar på uppdraget verkar 

inte stämma överens med varandra. Som tidigare nämnts så är företagens prioritering att fylla 

kvalificerad arbetskraft, implementera företagskultur och kontrollera verksamhet utomlands. För 

repatriaterna är det däremot prioritet på utbildning och utveckling. 

Man kan se en tydlig linje i vart det brister mellan företagen och repatriaterna. Det vill säga, när 

repatriaterna har gjort sitt utomlands så är deras syfte uppfyllt och avslutat. Medans hos 

repatriaterna är det inte avslutat än. Förväntningarna på att få belöning för avslutad uppdrag 

utomlands är kvar exempelvis i form utav en befodran. Risken för detta kan resultera i att 

repatriater söker nya möjligheter utanför bolaget. För att motverka detta bör företaget ha en 

konstant dialog där de tydligt förbereder repatriaterna på hur det kan vara vid en hemkomst, vad 

de kan återvända till och vad som kan ske i framtiden. Detta i enlighet med Scullion & Brewster 

(2001), Tung (1988) samt Stroh (1998) som menar på att en kontinuerlig dialog är avgörande för 

repatrieringsprocessen.  

5.2 Repatrieringsprocess 
Vikten av att förbereda en expatriat med realistisk repatriering är något som tas upp i Akmal et 

al., (2007) studie. Orealistiska förhoppningar hos oerfarna expatriater kan leda till missnöje vid 

hemkomst som oftast leder till brist på motivation och hängivenhet till företaget. Detta kan man 

tydligt se hos repatriat 1 och repatriat 3, som kände sig ovälkomna tillbaka till hemnationen. 

Under repatrieringen minskade arbetsmotivationen hos repatriaterna, och i repatriat 3’s fall gick 

det så långt att denne sökte nya tjänster utanför företaget. Detta kan förklaras till stor del av 

kommunikationsbristen som fanns mellan företaget och repatriaterna.  

Ingen av dessa fyra repatriater hade någon planering förutbestämt kring repatriering innan 

uppdraget startade. Företagen förbereder repatriaterna för en repatriering tre-sex månader innan 

hemresa. Detta är i linje med Gregersen och Stroh (1997) rekommendation, där de menar att 

förberedelserna inför repatriering bör starta tre-sex månader innan hemresa. Däremot följer inte 

företagen Gregersen och Stroh (1997) rekommendation att vid en återkomst, starta en 

uppföljningsprocess för att ta del utav repatriaternas erfarenheter kring hela processen. Detta är 

något alla fyra repatriater skulle vilja se att företagen inför. En uppföljningsprocess innefattandes 

tydliga riktlinjer hade underlättat återkomsten för repatriaterna och eventuellt eliminerat känslan 

av att inte vara välkommen tillbaka till hemnationen och hemorganisation. Gregersen och Stroh 

(1997) hävdar att en uppföljningsprocess kan bidra till att minska osäkerhet och felaktiga 



38 

 

förväntningar bland repatriater och således underlätta denna process. Det man kan se är att 

företagens problem kring repatriering inte ligger vid förberedelserna utan det handlar mer om den 

konstanta dialogen mellan företagen och expatriater under uppdraget.  

Jassawalla et al., (2004) har i sin studie en effektiv repatrieringsmodell som även denna studie har 

valt att behandla (Figur 3, s19) enligt nedan.  

 

Innan avresa är det viktigt med en tydlig arbetsbeskrivning, karriärvägledning och formaliserade 

riktlinjer för repatriering. Tittar man på företagen i denna studie så kan man tydligt se brister 

kring karriärvägledning och formaliserade riktlinjer för repatriering. Karriärvägledning fås enbart 

efter eget initiativ från individen, sett till resultaten i denna studie så kan man konstatera att tre av 

fyra repatriater inte var medvetna om detta. Även formalisering kring repatriering är något som 

saknas då repatriaterna inte hade någon koll eller kunskap kring deras rättigheter, vad som bör 

göras och vad som kommer att hända.  

Under uppdraget är det viktig med konstant dialog mellan företaget och expatriaten. Detta kan 

ske genom mentorsprogram eller kontaktperson. Syftet med denna dialog är att stötta 

expatriaterna under uppdraget och följa expatriaternas utveckling. Detta skapar en känsla av att 

vara värderad, ihågkommen och tillhörighet med hemorganisationen. Ingen av dessa företag 

erbjöd expatriaterna varken mentorsprogram eller kontaktperson. Denna möjlighet söktes 

däremot inte från expatriaternas sida heller under uppdraget. Däremot upplevde tre av fyra 

repatriater att ett sådant mentorsprogram alternativt kontaktperson skulle behövas efter att 

uppdraget hade slutförts. Varför expatriaterna inte sökte någon support under uppdraget kan 

därmed förklaras genom ovissheten samt oerfarenhet då det var första utlandsuppdraget för alla 

repatriater i denna studie. Därmed kan man konstatera att en formell support med 

mentorsprogram alternativt kontaktperson skulle behövas för expatriater som är på deras första 

utlands uppdrag. Alternativt så skulle företagen på ett väldigt enkelt sätt upplysa repatriaterna att 

sådan stöd finns att tillgodose om så önskas.  

Det är tydligt att företagen bör se över deras verksamhet om en sådan support skulle önskas. 

Sedan är det frågan om företagen är redo för att erbjuda sådan support och om den är tillräcklig. 

Företagen sägs kunna erbjuda sådan support, men då studien dessvärre inte har studerat en sådan 

händelse så blir det svårt att dra en sådan slutsats. 

Vid en hemkomst är det viktigt att välkomna repatriaten tillbaka till hemorganisationen. Detta 

genom att integrera repatriaten med en tjänst där denne kan på bästa sätt utnyttja sina nya 

kompetenser och kunskaper. Detta ska bidra med en ökad lojalitet gentemot företaget. I motsatta 

fallet så kan det bidra med minskad motivation för företaget eller en uppsägning. Repatriat 3 

kände sig ovälkommen tillbaka till hemorganisationen där repatriaten fick beskedet att hitta en ny 

tjänst inom företaget på grund utav överkvalificering inom nuvarande tjänst. Detta minskade 

motivationen oerhört vilket ledde till att repatriaten sökte nya tjänster utanför företaget. 

Detsamma gäller repatriat 1 som utan hjälp från företaget fick leta reda på en ny tjänst vid 

repatrieringen. I repatriat 4’s fall är det svårt att dra en slutsats eftersom repatriaten återvände 

hem ett år tidigare än förväntat och kunde därmed inte förvänta sig den tjänst som repatriaten 

hade hoppats på. Förväntningarna hos repatriat 2 var inte så stora då han sedan tidigare hört talas 

om problematiken kring repatriering och att det kan ta ett tag tills allt faller på plats. 
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Alla dessa steg har resulterat i lägre osäkerhet, ökad tillfredsställelse och större känsla av 

tillhörighet hos repatriater. För företaget resulterar detta i avkastning på investering av 

humankapital, positiv syn på expatriering hos framtida expatriater och kvarhållande av personal. 

Ingen av studiens repatriater upplevde repatrieringen väl skött från företagen. Däremot kan man 

tydligt se att de som hade bättre förväntningar på hur en repatriering kan se ut och vilka risker 

som finns, hade lättare att anpassa sig tillbaka till hemorganisationen och en bättre repatrierings 

upplevelse. I detta fall kan man se det hos repatriat 2 och 4. Repatriat 2 bekräftar även vikten av 

att förbereda repatriaterna med realistiska förväntningar i form av temporära tjänster vid en 

återkomst. Företagen bör vara tydliga med att en repatrieringsprocess kan dröja och har flera 

olika element som bör tas i åtanke. En debriefing bör ske strax efter hemkomst medans att hitta 

rätt tjänst kan ta lite längre än vad man förväntat sig. En sådan process bör ta sin tid där företagen 

planerar långsiktigt och strategiskt så att både repatriaten och företaget vinner på det. 

5.3 Kunskapsöverföring 
Lazarova och Tariquw har i deras studie (2005) tagit upp en teoretisk och oprövad modell som 

beskriver vilka villkor kunskapsöverföring från repatriater kan ske på ett framgångsrikt sätt 

tillbaka till hemorganisationen. Denna modell kan man även hitta i denna studie (figur 2, s17).  

 

Kunskapsöverföring kan ske på ett effektivt sätt när det finns en passform mellan individers 

beredskap att överföra kunskap och organisationernas mottaglighet för kunskap.  

De variabler som finns för individers beredskap att överföra kunskap är; typ av kunskap, vilket 

inkluderar arten och värdet av kunskap, samt hänsyn till individens karriärmöjligheter.  

De kunskaper som repatriaterna i denna studie samlat in är mer allmän och explicit kunskap som 

Lazarova och Tariquw (2005) tar upp. Det är mer kunskap kring marknaden, kunderna och 

kulturen som repatriaterna har samlat på sig. Denna kunskap har ökat förståelsen för 

verksamheten i dessa länder. Det faktum att individen ökat sin kunskap och förståelse för 

organisationen ökar repatriatens vilja att föra denna kunskap vidare till övriga inom 

organisationen vilket även bekräftas av Lazarova och Tariquw (2005). 

 

Den andra variabeln är som sagt hänsyn till individens karriärmöjlighet. Detta ska bidra med 

högre motivation och större villighet att dela med kunskapen. Det man kan konstatera är att alla 

fyra repatriater, har på något sätt nytta av de kunskaper som de har samlat på sig, indirekt.  

Däremot var det två av fyra repatriater som inte integrerades under repatrieringen så som de 

själva hade tänkt sig vilket minskade motivationen hos de båda. Detta bidrog till en mindre vilja 

att dela med sig vunnen kunskap från utlandsuppdraget, även ointresset från företagets sida har en 

bidragande faktor till detta. Detta visar på att en välplanerad och individuellt anpassad 

uppföljningsprocess är ytterst viktigt för att till fullo nyttja kunskaper och erfarenheter hos 

repatriaterna.  

Ser man ur företagens perspektiv kring mottagligheten för kunskapsöverföring så finns det två 

variabler att tänka på: System, verktyg och rutiner för kunskaps överföring, samt repatrierings 

support. Företagen saknar klart och tydligt verktyg för att ta emot kunskap då ingen av företagen 

hade någon formell kanal där kunskapsöverföring kan ske. Kunskapsöverföringen från repatriaten 

till företagen sker istället slumpmässigt genom vardagliga, informella diskussioner tillsammans 
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med kollegor. På så sätt blir det svårt för företagen att på ett effektivt sätt, kontrollera att rätt 

person får ta del utav kunskap från utlandet. Att kunskapsöverföringen enbart sker informellt kan 

också bidra till att repatriaten upplever att kunskapen som denna besitter inte tas tillvara på det 

sätt som repatriaten önskar. Att repatraiterna upplever brister i företagens rutiner kring support 

till repatriater kan således delvis förklaras av att repatraiten inte hålls tillfredsställd då dennes 

internationella erfarenhet inte värdesätts. En känsla av ignorans och isolering kan således uppstå 

hos repatriaten, i enlighet med Harvey (1982). Detta går även att bekräfta i denna studie då 

samtliga repatriater som intervjuades inte ansåg sig få något stöd från hemorganisationen vid en 

repatriering.  Att den internationella erfarenheten försummas är en förklaring till avsaknaden av 

stöd hos repatriaterna. Ytterligare en förklaring är att repatriaterna upplever att det inte finns 

tydliga rutiner kring hur repatrieringen ska gå till inom företaget. Företagens svar till detta är att 

HR släpper dessa frågor så fort repatriater återvänder tillbaka till hemorganisation och att det 

istället är avdelningschefernas ansvar att ta hand om repatriaterna. Med utgångspunkt från 

Lazarova & Tarique’s kunskapsöverförings modell (2005) så kan man se att det finns någon typ 

av defekt hos organisationernas mottaglighet för kunskapsöverföring. Detta resulterar i att den 

tänkta kunskapsöverföringen inte kan ske. Företagen behöver därmed utveckla någon typ av 

system och kanal där kunskapsöverföring kan ske vid en repatriering så att företaget på bästa sätt 

kan ta del utav repatriaternas kunskaper. Detta skulle gynna båda företagen och även 

repatriaterna.  

Då repatriaterna har mestadels samlat på sin kunskap gällande marknaden och kunderna så vore 

det lämpligt att skapa någon typ av grupp alternativ kontaktväg till dessa repatriater där de som 

söker de kunskap som repatriater samlat på sig vänder sig till dessa och tar tillvara på expertis. 

Samtidigt är det väldigt viktigt att behålla denna typ av kunskap inom organisationen och inte 

vara beroende av dessa repatriater. Företagen bör se över hur de på bästa sätt kan ta tillvara 

kunskap och kompetens permanent och oberoende av andra.  

5.4 Karriäruteckling 
Karriärutveckling är något som berör både repatrieringsprocess och kunskapsöverföring. En 

välutvecklad karriärutveckling bidrar därmed med till en förbättrad repatrieringsprocess inklusive 

kunskapsöverföring (MacDonald & Arthur, 2004). 

Mentorsprogram anses vara mest dokumenterade rekommendationen inom repatrierings litteratur 

(Black et al., 1992). Tillsammans med mentorer så kan expatriater hålla sig uppdaterade kring 

hemorganisationenen, stöd till nätverkande och stöd kring karriärplanering. Karriärplanering kan 

underlätta integreringen av repatriater tillbaka till hemorganisationen och även se till att 

repatriaten har sådana arbetsuppgifter så att nya kunskaper och kompetenser kommer till nytta 

(MacDonald & Arthur, 2004). Alla fyra företag saknar någon typ av karriärplanering. Företagen 

lämnar denna fråga åt slumpen och hoppas på att tidpunkten för en repatriering sker vid rätt 

tillfälle. I annat fall får repatriaterna antingen återvända tillbaka till deras tidigare tjänst, ta bästa 

möjliga lediga tjänst eller söka en ny tjänst på egen hand. Av alla fyra repatriater, var det bara en 

repatriat som återvände till en tjänst som denne kände sig bekväm med. För resterande tre dröjde 

det ett tag tills de fick en tjänst de var nöjda med. I ett fall blev repatriaten tillsagd av sin chef att 

hitta en ny tjänst på grund av överkvalificering. Missnöjdheten kring de tjänster som repatriaterna 

blev tillsatta vid återkomst är ett tydligt tecken på att ingen återkoppling mellan företaget och 
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repatriaten skett under utlandsuppdragen. Hade repatriaten varit förberedd på vilken typ av tjänst 

denne skulle bli tillsatt vid återkomst hade missnöjdheten eventuellt inte varit lika stor, därav 

vikten av ett mentorsprogram. Återigen visar detta på att det är viktigt att skapa rätt förväntningar 

hos repatriaten inför en repatrieringsprocess genom att upprätta en kontinuerlig dialog mellan 

företaget och individen när dessa är på utlandsuppdrag. Detta bekräftas bland annat av Gregersen 

och Stroh (1997) som menar på att felaktiga förväntningar bland repatriater försvårar 

repatrieringsprocessen, vilket kan förklara varför missnöjdheten bland repatriaterna i denna studie 

vid återkomst varit så stor. 

Repatriater som i förväg är medvetna om arbetsuppgifterna vid en repatriering är mer benägna att 

göra ett gott arbete utomlands och har det lättare att återvända tillbaka till hemorganisationen. Att 

återvända till något tillfälligt verkar vara en standard av de studerade företagen, därmed är det 

viktigt att förbereda och även informera repatriater att de kan återvända till en tillfällig tjänst. 

Företagens mål kring denna fråga är att repatriater ska återvända till någon typ av chefsposition. 

Tre av fyra repatriater har idag en chefsroll inom företaget. Problemet kring karriärplanering 

behöver därmed inte vara att försöka få expatriater att återvända till rätt tjänst just vid 

repatrieringen, utan problemet verkar istället vara att mentalt förbereda expatriater på att de kan 

hamna i en tillfällig tjänst. 

Alla deltagare i studien är överens om att ansvar kring karriärplanering ligger hos båda parterna 

och att detta ska ske genom en dialog med ansvariga under hela processen. HR representanterna 

menar att denna dialog finns mellan företag och expatriater men att detta kan variera beroende på 

expatriaternas initiativtagande. Repatriaterna däremot menar att företagen saknar någon struktur 

på karriärplanering. En av repatriaterna anser att denna ostruktur kring karriärplanering är bra för 

individerna eftersom alla repatriater har olika mål och att man därmed bör skräddarsy 

karriärplanering tillsammans med HR. Repatriaten menar dessutom att initiativet måste komma 

från expatriaten själv. Denna syn stöds av Feldman et al. (1992) studie där ett större initiativ av 

karriärplanering från expatriater, leder till större chans att karriärutvecklingen uppfylls. 

Tillsammans med detta kan man konstatera att expatriater vill karriärplanera, samt att företagen 

finns där för expatriaterna. Det som saknas är formella kanaler där repatriaterna och företagen 

kan mötas för att karriärplanera. Genom en tydligare riktlinje på vem ansvaret ligger på skulle 

underlätta för båda parterna. Gregersen och Stroh (1997) styrker detta då författarna menar på att 

osäkerheten inför en repatriering bland repatriater kan minskas genom att tydliggöra hur 

repatrieringsprocessen ska gå till samt.  Däremot finns det en dilemma som företagen och 

repatriaterna bör tänka på. Repatriaterna menar att det är rimligt att initiativet ligger hos dem, 

men under studien så kan man säkerhetsställa att repatriater anser att för mycket press ligger hos 

dem själva. Detta blir problematiskt då repatriater både accepterar att initiativet ligger hos de 

själva men samtidigt klagar på att för mycket press ligger hos dem. 

Företagen bör därmed erbjuda antingen standardiserad karriärplanering alternativt individuell 

karriärplaneringen utan att lägga för mycket hos repatriaterna. Detta skulle minska psykologisk 

oro och stress hos individen och istället öka arbetsmoralen samt viljan att vara mer delaktig. 
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6 Slutsats & Framtida forskning 
Resultaten visar att det finns en koppling mellan repatrieringsprocess, kunskapsöverföring och 

karriärutveckling för utfallet av en lyckad repatriering. En väl genomförd karriärplanering 

underlättar repatrieringsprocessen där repatriaten på ett snabbt sätt anpassar sig till hemnationen. 

En väl genomförd repatriering ökar motivationen hos repatriater att dela med sig deras kunskap. 

 

6.1 Hur ser karriärmöjligheterna vid en repatriering ut? 
Företagen saknar idag karriärplanering för deras repatriater vid en återkomst. Det råder en delad 

syn kring karriärutveckling. Majoriteten av studiens repatriater anser dock att en klar och tydlig 

karriärvägledning skulle underlätta och minska de osäkerheter som bildas inför en repatriering. 

Av dessa var det bara en som var neutral till repatrieringsprocessen på grund av tidig hemkomst 

och resterande visade sig inte vara tillfredsställda med företagens hantering av repatrieringen. 

Detta resulterade i att majoriteten var missnöjda med företaget och anser att deras samlade 

kunskap inte värderades utav företaget. Detta till stor del av att repatriaterna till en början inte 

återvände till en position där de upplevde att deras kunskap var till nytta. De åtgärder som 

företagen bör se över är, att ha en karriärvägledning som repatriaterna själva kan välja att gå 

efter. Det viktigaste är att det finns en formell karriärvägledning med alternativ till skräddarsydd 

karriärutveckling. Detta beror naturligtvis även på företagens mål och visioner. Då företagens 

mål är att vinna nya chefer så är det viktigt med att vägleda och forma repatriater till framtida 

chefer. En annan rekommendation som alla repatriater är överens kring är att stöd från en mentor 

eller kontaktperson skulle underlätta karriärplaneringen för repatriaterna och skapa en rättvis bild 

på förväntningarna.  

6.2 Hur hanterar svenska multinationella företag repatrieringsprocessen? 
Det finns ingen klar och tydlig repatrieringsprocess. Företagen erbjuder sina anställda ett paket 

som hjälper repatriaterna med frågor kring lön, administrativa pappersarbeten som 

försäkringskassan och hjälp vid flytt. Företagen hjälper dessutom sina anställda att hitta en ny 

tjänst, ofta tillfälliga tjänster som repatriaterna inte hade förväntat sig. Som ett resultat kan man 

säga att svenska multinationella företag saknar en repatrieringsprocess för sina anställda. Tittar 

man på det stöd anställda får vid en expatriering och de stöd som de får vid en repatriering så är 

det väldigt stor skillnad. Vad detta kan bero på är som tidigare nämnts av Linehan och Scullion 

(2002), att det finns ett antagande om att repatriater återvänder till en miljö som de är väl bekanta 

med och behöver därmed inget extra stöd. Återvändning till hemlandet behandlas därmed 

likadant som när en anställd flyttar kontor lokalt inom landet.  

Klart och tydligt är att de största svårigheterna som företagen har att handskas med är att skapa en 

rättvis förväntning för repatriaten. Företagen brister med att skapa förväntnigar på grund av dålig 

kommunikation och information kring hemkomst. Det är som en repatriat svarade vid en intervju, 

”det var ingen som nämnde, att man en dag skulle återvända”. En annan sak företagen saknar 

vid en repatriering är kontakten och uppföljning efter att repatriaterna har återvänt. Denna 

kontakt mellan företagen och repatriaterna saknas. En sådan kontakt skulle underlätta HR’s 

kartläggning av lämpliga repatriater inför framtida uppdrag både lokalt och internationellt.  
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6.3 Hur hanterar svenska multinationella företag kunskapsöverföringen vid 

en repatriering? 
Det finns ingen formell strategi eller kanal för företagen att ta emot ny kunskap och kompetens 

från repatriater. Kunskapsöverföringen sker istället informellt genom vardaglig diskussion med 

kollegor. Detta leder till minskad kontroll över att rätt kunskap hamnar hos rätt individ. Företagen 

bör lägga ner mer energi och värdesätta kunskapsöverföring, så att kunskap utifrån delas med till 

företaget. Alla företag i studien saknar någon typ av verktyg där repatriater kan dela med sig sin 

kunskap. Risken med att låta kunskapsöverföring ske genom vardaglig diskussion med 

arbetskollegor är att, ny kunskap inte alltid delas med sig. Repatriater som upplever en dålig 

repatrieringsprocess återvänder oftast med en minskad motivation och lägre vilja att dela med sig 

kunskap, vilket kan bekräftas i denna studie där hälften av repatriater inte delade med sig sin 

kunskap. Däremot visar det sig att denna kunskap kommer med stor sannolikhet att komma till 

användning när repatriater arbetar inom någon typ av chefsposition. 

Då företagen lämnar ansvaret kring kunskapsöverföring till repatriaterna så tolkar repatriaterna 

detta som ett ointresse från företagens sida. Även detta är något företagen bör se över. 

6.4 Hur upplever repatriater, repatrieringen tillbaka till hemorganisationen? 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att det klart finns brister i hanteringen av 

repatriater, då ingen av repatriaterna i studien var nöjd med företagets hantering av 

repatrieringsprocessen. Repatriater arbetar väldigt självständigt och centralt utomlands, därefter 

återvänder de oftast till en helt annan miljö i hemorganisationen. En rekommendation är att 

avdelningschefer är förberedda med att ta emot repatriater som återvänder till en förändrad miljö 

i hemorganisationen, och att det kan ta tid för repatriaten att anpassa sig tillbaka.  

Repatriaterna anser att för mycket ansvar ligger hos dem själva och att det är väldigt liten dialog 

mellan företagen och repatriaterna inför en repatriering. Detta kan bero på felaktig 

förväntningsbild på repatrieringsprocessen från repatriaterna och dålig 

information/kommunikation från företagen. 

6.5 Forskningsbidrag & framtida forskningar 
Studien har förklarat hur situationen hos svenska multinationella företag ser ut idag när det gäller 

repatriering. Denna studie har bidragit till det vetenskapliga genom att upplysa de brister svenska 

multinationella företag har idag samt hur repatriaterna själva vill att företagen ska tänka på. 

Denna studie kan ses som en länk mellan företagen och repatriaterna och hur man bör gå tillväga 

för att på bästa sätt hantera samt uppleva en repatriering. Studien kan därför användas för vidare 

forskning kring hur repatrieringsprocessen hos svenska multinationella företag bör utformas för 

att uppnå maximal framgång (? Eller något annat bra ord) vid en repatriering.  

Denna studie undersöker enbart repatriater som återvänder tillbaka till deras tidigare arbetsgivare. 

Det vore intressant att undersöka hur resultatet skulle se ut för repatriater som har valt att lämna 

företaget under eller efter ett utlandsuppdrag.  

Det vore även intressant att undersöka hur hanteringen av repatriater skiljer sig från 

multinationella företag och små och medelstora företag. Det vore även intressant att undersöka 

om hanteringen av repatriater skiljer sig från olika industrier och branscher.    
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8 Bilagor 
8.1 HR intervjufrågor 

Bakgrund 

● Kan du berätta lite om dig själv. Ålder, utbildning, karriär. 

● Hur länge har du arbetat med din nuvarande position? 

● Vad har du för tidigare internationell erfarenhet? 

 

Generellt 

● Huvudsyftet med utlandsuppdrag? (Fylla en position, implementera företagskultur, teknik 

m.m) 

● Hur många skickar ni årligen på internationella uppdrag? Uppskattninvsvis. 

● Vad för krav har ni för att kunna bli en aktuell expatriat? 

● Vad ger internationella uppdrag till företaget? 

● Har ni något mentorsprogram för era expatriater? 

● Vilka är dina förväntningar på hur ett uppdrag ska skötas? 

● Hur hanterar ni, skilda förväntningar på utlandsuppdraget mellan företaget och 

expatriaten? Blir det någon krock? 

● Vad gör ni för expatriater med familj? (Jobb, skola) 

● Har ni någon Policy för era expatriater? Kontrakt på t ex när dem får lämna företaget. 

 

Repatrationsprocess 

● Hur ser kontakten mellan organisationen och expatriaten ut under uppdraget? 

● Hur ofta avbryter expatriater utlandsuppdraget innan den är slutförd? Vad beror det på?  

● Vad gör ni för att förhindra detta? 

● Hur långt innan får expatriaten veta när denna ska återvända till Sverige? 

● Hur förbereder ni expatriaten för en repatration? (Kopplat till exp förväntningar) 

● Vad erbjuder ni expatriaten vid en repatriation? (boende, jobb, m.m) 

● Hur arbetar ni för att behålla motivationen uppe för en repatriat som har återvänt till 

Sverige? 

● Vilka svårigheter brukar ni stöta på med repatriater som har återvänt till hemlandet? 

 

Kunskapsöverföring 

● Har ni några verktyg, system, rutiner för kunskapsöverföring? 

● Kan du beskriva hur kunskapsöverföringen sker? När börjar den? 

● Finns det någon typ av kunskap som ni strävar efter, eller värderar högre? 

● Finns det några faktorer som förhindrar kunskapsöverföring till företaget? 

● Hur behåller ni vunnen kunskap när expatriaten lämnar företaget? 
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Karriär 

● Har ni någon karriärvägledning? 

● Vad är repatriaternas karriärsmöjligheter vid en återkomst? 

● Är det expatriatens ansvar eller organisationens ansvar att hitta en ny tjänst/position till 

Expatriaten vid en hemkomst? 

● Arbetar ni proaktivt med att förbättra karriärsplanering för era expatriater? (HR) 

- Om ja, hur då? 

Förbättringar 

● Anser du att repatriationsprocesser kan förbättras? Hur? 

● Vad anser du skulle underlätta kunskapsöverföringen? 

● Anser du att karriärplanering kan förbättras? Hur? 

● Är det något som du känner att du vill tillägga? 

 

8.2 Repatriat intervjufrågor 

Bakgrund 

● Kan du berätta lite om dig själv. Ålder, utbildning, karriär. 

● Hur länge har du arbetat som expatriat?  

● Vad har du för tidigare internationell erfarenhet? 

 

Generellt 

● Huvudsyftet med ditt utlandsuppdrag? (Fylla en position, implementera företagskultur, 

teknik m.m) 

● Hur kommer det sig att du gick med på, eller valde att arbeta utomlands? 

● Vad för krav ställdes på dig för att åka utomlands? 

● Kan du förklara din position i det landet du befann dig, samt dina uppgifter? 

● Vad för stöd fick du från hemnationen? Kontaktperson? Mentorsprogram? 

● Vad hade du för förväntningar innan du åkte iväg? (Före, under och efter) 

● Stämde verkligheten överens med dina förväntningar? 

● Stämde dina förväntningar överens med företagets förväntningar? Blev det någon krock? 

● Åkte du med familj? Om ja, vad gjorde företaget för att familjen skulle trivas? 

● Hjälpte företaget till med nätverkande under uppdraget? 

 

Repatrationsprocess 

● Hur såg kontakten ut mellan dig och företaget under utlandsuppdraget? 

● Hamnade du i konflikt någon gång under uppdraget? Vad berodde det på? Hur löste ni 

situationen? 

● Hur långt innan fick du veta när du skulle återvända till Sverige? 

● Hur förberedde du dig för repatrieringen? Jobb, boende, familj 
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● Vad för hjälp erbjöd företaget vid repatrieringen? Utveckla 

● Hur anser du att företaget skötte repatrieringsprocessen? 

● Blev du missnöjd med något under repatrieringen? 

 

Kunskapsöverföring 

● Kan du utveckla de kunskaper som du samlat på dig under uppdraget? 

● Hur har du delat med dig kunskapen du har samlat på dig? 

● Fick du några direktiv på vad eller vilka kunskaper som du skulle samla på dig? 

● Anser du att företaget tog del utav din samlade kunskap, under och efter? 

● Om Ja, hur? 

● Finns det några faktorer som förhindrade kunskapsöverföring till företaget? 

● Känner du att det finns kunskap som du skulle vilja dela med dig men inte har gjort det än 

pga dålig initiativ från företaget? 

 

Karriär 

● Fick du någon karriärplanering under hela processen? 

● Vad hade du för karriärmöjligheter vid en återkomst? 

● Är det expatriatens ansvar eller organisationens ansvar att hitta en ny tjänst/position till 

Expatriaten vid en hemkomst? 

● Vilken tjänst återvände du till. Var det du förväntade dig? Är du nöjd eller missnöjd? 

● Känner du dig värdefull inom företaget idag? 

 

Förbättringar 

● Vilka förbättringar kan göras kring repatrieringsprocessen anser du? 

● Vilka förbättringar kan göras kring kunskapsöverföringen anser du? 

● Vilka förbättringar kan göras kring karriärplanering anser du? 

● Är det något som du känner att du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


