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Sammandrag 

Internationella forskare har genom åren försökt få praktiker att inse hur mycket som 

finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få företag världen 

över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater som inte känner 

sig  uppskattade eller  inte  får  tillräckligt  stöd och slutar  i  bolagen är  fortfarande 

aktuellt. Att undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera 

repatrieringen  används  i  multinationella  bolag  ger  en  djupare  förståelse  för 

repatrieringsprocessen och hur den nyttjas. Studiens syfte är att, genom intervjuer 

med hemkomna expatriater  och  ansvariga  på  personalavdelningen,  utforska  och 

beskriva  repatrieringsprocessen  på  Ericsson  ur  ett  organisations-  och 

individperspektiv samt undersöka hur effektiv den processen är. Ericsson använder, 

trots  sitt  stora  nyttjande  av  expatriater,  ytterst  få  verktyg  för  att  effektivisera 

hemkomsten. Studien visar också att det finns en rad verktyg som kan användas för 

att skapa en smidig och mer effektiv repatriering för både organisation och individ, 

men att varje företag måste välja ut de som passar verksamheten bäst och satsa på 

att ge det stöd som tas emot av de anställda.

Nyckelord: repatriering, expatriering, utlandsuppdrag, effektiv repatriering
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1. Inledning 
Antalet stora organisationer som flyttar delar av sin verksamhet utomlands har ökat 

under  de  senaste  decennierna  och  majoriteten  av  stora  och  mellanstora  företag 

skickar ut personal på temporära utlandsuppdrag, som expatriater, för att hantera 

den ökade konkurrensen (Hill & Hult, 2016; Canestrino & Magliocca, 2010; Black & 

Gregersen, 1999). Expatriater kan skickas utomlands av flera anledningar, men ofta 

handlar det om att förbättra verksamheten, utveckla nya produkter eller områden 

och sprida organisationens värderingar genom hela verksamheten. Ofta får dessa 

individer uppdraget i  en chefsroll  för att  de besitter unik kunskap som behövs i 

utlandet (Noel et al., 2013), men det kan också handla om att skicka iväg en anställd 

för  att  få  ny kunskap inom ett  visst  kompetensområde utomlands.  I  båda fallen 

handlar det om kunskapsöverföring och tidigare studier har påvisat att kunskapen 

inte  alltid  tas  om hand på bästa  sätt,  särskilt  vid återvändandet  efter  uppdraget 

utomlands (Appaffram & Sheikh, 2016; Gonzalez & Chakraborty, 2014).

Hemkomsten,  eller  repatrieringen,  är  den  del  i  expatrieringsprocessen  som  ofta 

ignoreras från företagens sida. KPMG International Human Resource Survey från 

2001 visade att  hela 21 % av de tillfrågade företagen inte planerar expatriaternas 

hemkomst  överhuvudtaget  och  att  endast  23  %  av  företagen  började  planera 

repatrieringen tre månader i förväg, alltför sent enligt flera studier (Jassawalla et. al., 

2004; Vermond, 2001; Solomon, 2000; Black & Gregersen, 1999). Forskarna Gullahorn 

och Gullahorn byggde år 1963 vidare på en modell för anpassning och kulturkrockar 

vid  utlandsvistelser  och  tog  då  även  fasta  på  repatrieringen.  Modellen  visar  en 

anpassningskurva som sträcker sig från det att individen påbörjar sin utlandsvistelse 

tills dess att hen återanpassat sig i hemlandet, men andra forskare menar på att för 

att  lyckas  och  dra  nytta  av  att  ha  anställda  på  utlandsuppdrag  bör 

expatrieringsprocessen ses som en cykel, som börjar redan innan individen nått sin 

nya position och avslutas först när individen är tillbaka i moderorganisationen igen 

(Jassawalla et. al, 2004; Solomon, 2000).
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Ett lyckat utlandsuppdrag innebär alltså inte enbart att individen är effektiv på plats 

i  den nya rollen, utför de uppgifter han/hon blivit  ålagd och lär sig av den nya 

miljön,  utan  består  av  flera  delar  och  hemkomsten  bör  planeras  redan  innan 

individen nått sin nya position utomlands (Jassawalla et. al., 2004). Utlandsvistelsen 

bör  inte  heller  ses  som  avslutad  förrän  kunskapsöverföring  har  skett  på  ett 

tillfredsställande sätt, och för individen är det ofta en minst lika krävande process att 

komma tillbaka till  sitt  hemland och hemorganisation som att  åka och vara iväg 

(Solomon, 2000; Black & Gregersen, 1992; Gullahorn & Gullahorn, 1963). Individen 

ska  åka  hem,  men  ofta  upplevs  “hemmet”  som  annorlunda  mot  vad  individen 

förväntat  sig.  Dessutom  känns  “hemma”  annorlunda  från  hur  det  var  när 

utlandsuppdraget  tog  sin  början,  och  det  är  också  ofta  annorlunda  mot  vad 

individen är van vid från utlandsvistelsen (US Department of State, 2017). Vikten av 

att studera repatriering som ett separat fenomen har poängterats även av Black och 

Gregersen  (1992)  som  framhöll  att  det  för  en  repatriat  är  viktigast  och  mest 

problematiskt att återanpassa sig till arbetet i hemlandet snarare än till omgivning 

och kultur eller människor. För den individ som inte alls är förberedd på stress eller 

utmaningar  vid  hemkomsten  kan  svårigheterna  te  sig  än  större  och  repatriaten 

kastas in i en djup och oväntad omvänd kulturkrock (US Department of State, 2017). 

En omvänd kulturkrock som ignoreras leder vidare till  att  individen fastnar i  ett 

negativt  tankemönster  och repatrieringen blir  ineffektiv  (Gullahorn & Gullahorn, 

1963). Black och Gregersens (1992) slutsats om vikten av återanpassning till arbetet i 

kombination med den tydliga risken att fastna i en oväntad omvänd kulturkrock, 

som  Gullahorn  och  Gullahorn  (1963)  tydliggjorde,  gör  att  arbetsgivaren  får  en 

central roll i hur effektiv repatrieringen blir.

Repatrieringsprocessen är ofta problematisk även för HR-avdelningen då det finns 

en rad aspekter på både individ- och organisationsnivå som behöver tas i beaktning 

vid återvändandet (Howe-Walsh & Torka, 2017; Cave et al.,  2013; Solomon, 2000; 

Black & Gregersen, 1999). Det måste finnas en vilja att ta vara på kunskapen som 
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individen bär på, det ska finnas lediga tjänster på rätt nivå i hemorganisationen och 

det behöver fungera med personliga aspekter som familj och liknande. Vanligtvis är 

det snarare närmsta chefen som får ta det mesta ansvaret när det gäller att komma 

tillbaka till arbetsplatsen efter utlandsuppdrag, då det är de som ansvarar för öppna 

positioner och genomför rekryteringen (Vakili, 2017), och kommunikationen mellan 

olika aktörer i repatriatens närhet, till exempel mellan närmsta chefen och HR, har 

visat sig vara bristfällig (Howe-Walsh & Torka, 2017). 

Forskare  har  genom  åren  tagit  fram  modeller  och  ramverk  för  att  stötta 

organisationer och företag i att skapa effektiva program för repatriering (Gonzalez & 

Chakraborty, 2014; Jassawalla et. al., 2004; Solomon, 2000; Black & Gregersen, 1999), 

men trots denna uppsjö av sätt att åstadkomma effektiv repatriering har upp till 50% 

av hemkomna expatriater visat sig lämna bolaget inom ett år efter hemkomst (Hill & 

Hult, 2016; Howe-Walsh, 2015; Klaff, 2002; Black & Gregersen, 1999). Då en anställd 

stationerad utomlands kostar uppåt fyra till fem gånger mer än vad personen hade 

kostat i hemlandet blir det en stor förlust för företaget när individen lämnar bolaget 

och investeringen går förlorad (Howe-Walsh,  2015;  Klaff,  2002).  Trots  att  tidigare 

studier  visat  på  att  stöd från organisationens  sida  i  repatrieringsprocessen är  en 

nödvändighet för att behålla repatriater inom organisationen har senare studier visat 

på att få organisationer verkligen ger tillräckligt stöd (Howe-Walsh & Torka, 2017; 

Pattie, White & Tansky, 2010). Även företag som aktivt arbetar med de här frågorna 

har  visat  sig  ha  svårt  att  nå  hela  vägen.  I  Howe-Walshs  studie  från  2015  hade 

fallföretaget  ett  tydligt  program  för  internationella  uppdrag,  som  skulle  öka 

lojaliteten  och  underlätta  repatrieringen,  men  det  var  inte  tydligt  vem  som  var 

ansvarig för de olika delarna i processen och hur väl den globala policyn tillämpades 

varierade.  Personalavdelningar och företag har alltså försökt  tackla problemet på 

olika sätt och vissa har självklart lyckats bättre än andra, men flera studier visar på 

att många företag fortfarande har problem med att få till en effektiv repatriering och 
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behålla sina medarbetare (Howe-Walsh & Torka, 2017; Howe-Walsh, 2015; Cave et 

al., 2013; Ren et al., 2013). 

Internationella  forskare  har  också  genom  åren  försökt  få  praktiker  att  inse  hur 

mycket som finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få 

företag världen över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater 

som inte känner sig uppskattade eller inte får tillräckligt stöd och slutar i bolagen är 

fortfarande aktuellt. Då Sverige under lång tid legat i framkant internationellt vad 

gäller  innovation,  ny  teknik  och  kunskap  och  fortfarande  rankar  i  topp  (Global 

Innovation Index, 2016) är det inte heller konstigt att expatriater ständigt används 

för att sprida kunskapen till nya marknader. Ett svenskt bolag med internationell 

inriktning som har haft folk ute på uppdrag sedan starten 1876 är Ericsson som idag 

har kunder i över 180 länder (Ericsson.se, 2017). De har kontinuerligt använt sig av 

expatriater för att driva och växa sin verksamhet och runt år 2000 hade företaget som 

mest 4000 medarbetare ute på uppdrag samtidigt (Lomberg, 2014). Idag är ungefär 

750 personer anställda på långtidsuppdrag utomlands inom Ericsson (Vakili, 2017). 

Då  Ericsson  har  lång  erfarenhet  av  att  ha  medarbetare  på  utlandsuppdrag  och 

dessutom  fortfarande  har  en  stor  arbetsstyrka  som  rör  sig  internationellt  är  det 

intressant att studera hur de arbetar med den del i expatrieringsprocessen som ofta 

ignoreras: repatrieringen.

1.1 Studiens syfte 
Studien ämnar undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera 

repatrieringen används i de multinationella bolag som de är skapade för. Ericsson är 

ett  multinationellt  företag  med  lång  erfarenhet  av  att  arbeta  med  anställda  på 

utlandsuppdrag.  Studiens  syfte  är  därför  att  utforska  och  beskriva 

repatrieringsprocessen på Ericsson ur ett organisations- och individperspektiv samt 

undersöka hur effektiv den processen är.
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2. Teoretiskt ramverk 

I teoriavsnittet ges en inblick i den problematik som är vanligt förekommande och 

som också diskuteras bland forskare inom området repatriering. De mest centrala 

problemen  följs  av  en  redogörelse  för  vilka  verktyg  som  kan  nyttjas  för  att 

effektivisera  och  underlätta  repatrieringsprocessen  för  både  individ  och 

organisation.  Avslutningsvis  summeras  avsnittet  och  uppsatsens  analysmodell 

presenteras.

2.1 Problematik kring repatriering 
2.1.1 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring är ett begrepp som kan användas och definieras på olika sätt. 

En av de vanligare definitionerna är att kunskapsöverföring är “ett sätt att överföra 

kunskap  från  en  person  till  en  annan  person  eller  organisation”  (Appaffram  & 

Sheikh, 2016). När det kommer till utlandsuppdrag finns det olika syften och ibland 

kan det handla om att endast förmedla kunskap och ibland om att samla på sig en 

viss typ av kunskap för att kunna föra den vidare inom organisationen (Harzing, 

Pudelko & Reiche, 2015). All typ av kunskapsöverföring är därför viktig, och har 

olika syften. Att det ökar en organisations totala kunskap, främst genom samarbeten 

mellan flera olika avdelningar inom organisationen eller företaget, är en ståndpunkt 

gemensam  för  flera  forskare  inom  fältet  (Harzing  et  al.,  2015;  Gonzalez  & 

Chakraborty, 2014; Canestrino & Magliocca, 2010).

Ett utlandsuppdrag behöver inte tvärt ta slut då expatriaten kommit hem. En viktig 

del i utlandsuppdraget kan istället vara att förmedla den nya kunskapen vidare vid 

repatrieringen till sitt hemkontor eller vid en förflyttning till ett annat kontor inom 

organisationen (Appafram & Sheikh, 2016). Ofta finns det inte något utarbetat sätt 

för  hur  kunskapsöverföringen  ska  ske  vid  repatriering  vilket  kan  leda  till  stora 

problem för  organisationen  (Appafram & Sheikh,  2016;  Canestrino  & Magliocca, 
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2010).  Vid  denna  typ  av  problem  förloras  delar  av  syftet  med 

expatrieringsuppdraget,  eftersom  kunskapen  inte  tas  tillvara  på  på  rätt  sätt  vid 

hemkomsten  (Appafram  &  Sheikh,  2016).   Pattie  et  al.  (2010)  förklarar  att  den 

vanligaste anledningen till att repatriater slutar inom kort efter att de återvänt till 

hemlandet är att ingen tar vara på den nya kunskapen eller bryr sig om vad den 

anställde lärt sig på sitt utlandsuppdrag.

2.1.2 Personalomsättning vid repatriering  
Att behålla sina medarbetare efter att de slutfört sitt uppdrag utomlands har visat 

sig vara svårt.  Inom vissa branscher slutar  uppåt  hälften av alla  som skickas på 

utlandsuppdrag inom ett år efter att de kommit tillbaka (Howe-Walsh, 2015), vilket 

blir en stor förlust av både kunskap och den investering som gjorts i individen från 

företagets sida (ibid).

Flera studier har genom åren strävat efter att hitta orsaker till, och åtgärder för att 

minska, den höga personalomsättningen vid repatriering. Redan under tidigt 1990-

tal gjorde Black och Gregersen en studie om hur graden av återanpassning och nivå 

på organisationens engagemang påverkade prestation, vilja att stanna i bolaget och 

slutligen personalomsättningen. Studien visade att en väl genomförd återanpassning 

i kombination med mycket stöd från organisationen leder till att individen stannar i 

bolaget, och att det dessutom sker på ett funktionellt sätt (Black & Gregersen, 1992). 

Sker det ingen eller väldigt dålig anpassning menar de att det skulle leda till sämre 

arbetsprestation, även om individen skulle välja att stanna i bolaget. Likaså leder 

lågt eller inget stöd från organisationen vid repatrieringen till att individen får lågt 

förtroende  för  organisationen  och  därför  också  lämnar  vid  samband  med 

hemkomsten, ett resultat som styrkts av senare studier (Pattie et. al, 2010; Kraimer et. 

al., 2009; Black & Gregersen, 1992).
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Att  individen  anpassar  sig  väl,  men  att  inget  stöd  eller  uppskattning  från 

organisationens sida finns, har visat sig vara en vanlig orsak till varför repatriaten 

frivilligt  lämnar  organisationen  vid  hemkomsten  (Pattie  et.al,  2010).  I  Black  och 

Gregersens studie kallas detta för dysfunktionell personalomsättning och innebär att 

individen har anpassat sig, presterar, men väljer att lämna organisationen eftersom 

kunskapen  eller  erfarenheterna  inte  tas  tillvara  på  från  organisationens  sida. 

Individen har då fått en bild av att utlandsvistelsen gav positiva erfarenheter som 

dels borde uppskattas och dels ge ett karriärlyft. Kraimer et. al. (2009) menar dock 

att endast vissa erfarenheter tycks påverka karriären för den som varit utomlands. 

Har utlandsvistelsen skett i ett utvecklande eller lärande syfte lär den ha en positiv 

effekt  på  karriären  medan  erfarenheter  som  gjorts  av  någon  som  skickats  i  en 

chefsroll eller för att själv dela med sig snarare ska ha haft negativ effekt på fortsatta 

karriärvägar. Andra erfarenheter och kunskaper såsom ökad interkulturell förståelse 

eller  att  utföra sitt  uppdrag felfritt  lär  inte haft  någon påverkan på den fortsatta 

karriären, enligt Kraimer et. al. (2009). 

I  en  finsk  studie  från  2003  visade  det  sig,  som  förväntat,  att  många  expatraiter 

lämnar  organisationen  i  anslutning  till  att  de  kommer  tillbaka  från  sitt 

utlandsuppdrag. Bland de som tillfrågats i intervjuer var de flesta nöjda med hur 

utlandsvistelsen påverkat deras karriärer, även om det visade sig att detta snarare 

berodde  på  personlig  framgång  än  på  att  organisationen  dragit  nytta  av  deras 

internationella  erfarenhet  (Suutari  &  Brewster,  2003).  En  annan,  närliggande  och 

vanlig,  orsak  till  att  en  repatriat  lämnar  organisationen  vid  återvändandet  är 

upplevd arbetsbrist vid hemkomsten. Arbetsbristen upplevs när det inte finns något 

tydligt  eller  tillräckligt  bra  jobberbjudande  när  utlandsuppdraget  avslutas  och 

repatriaten  saknar  en  tydlig  fortsatt  karriärväg  (Ren  et.  al.,  2013).  Ofta  slutar 

repatriaten i det här fallet motvilligt, eller till och med helt ofrivilligt (Pattie et. al., 

2010). Det betyder att individen hade varit en stor tillgång för företaget om hen hade 

hittat  en  position  eller  tjänst  som  varit  lockande  och  intressant  nog.  I  Black  & 
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Gregersens (1992) termer hade ”functional retention” - det optimala resultatet när en 

välanpassad  repatriat  stannar  i  bolaget  -  varit  möjligt,  men  eftersom  individen 

upplevde en arbetsbrist lämnade hen istället bolaget.

2.2 Effektiv repatriering 
Effektiv repatriering är ett område där viktiga aspekter som en organisation bör ha i 

åtanke inför  varje  expatrieringsuppdrag pekas  ut.  För  att  åstadkomma ett  lyckat 

utlandsuppdrag  för  både  individ  och  företag  krävs  det  inte  bara  en  plan  för 

utlandsvistelsen i sig, utan också en effektiv plan för repatrieringen (Jassawalla et. 

al.,  2004;  Solomon,  2000;  Black  &  Gregersen,  1999).  Genom  en  effektiv  och 

genomtänkt repatrieringsprocess kan företaget öka lojaliteten, minska nervositeten 

och  ge  större  känsla  av  tillhörighet  hos  individen.  Detta  leder  i  sin  tur  till  att 

individen får ökat incitament att stanna i företaget vilket gör att företaget får en lägre 

personalomsättning  vid  repatriering  och  bättre  avkastning  på  det  mänskliga 

kapitalet (Jassawalla et. al., 2004; Black & Gregersen, 1992). Även senare studier har 

visat att de företag som använder fler än två av de tillgängliga verktygen för effektiv 

repatriering uppvisar lägre personalomsättning i samband med hemkomsten (Pattie, 

White  &  Tansky,  2010).  Modeller  för  effektiv  repatriering  har  tagits  fram  sedan 

mitten på 1990-talet och utifrån de tidigare studier som skapat riktlinjer för hur en 

effektiv  repatriering  ska  gå  till  har  tre  större  områden  identifierats:  Planering, 

Kommunikation och Mentorskap.  Dessa  kan sedan delas  upp i  mindre  konkreta 

verktyg som organisation och individ kan dra nytta av i repatrieringsfasen.

2.2.1 Planering 
För att  genomföra ett  lyckat  utlandsuppdrag krävs  mycket  planering och en del 

framförhållning från organisationens sida. Flera forskare menar på att hemkomsten 

bör planeras redan innan avfärd (Jassawalla et. al., 2004; Black & Gregersen, 1999) 

och det finns flera viktiga aspekter att ha i åtanke när det gäller planering.
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Planeringen för repatrieringen bör påbörjas i god tid. Jassawalla et. al. (2004) anser 

att den ska påbörjas redan innan den anställde åker iväg på sitt utlandsuppdrag,  

men det finns andra forskare som menar på att en framförhållning på sex månader 

före hemresa ger hopp om en väl genomförd repatriering (Vermond, 2001; Black & 

Gregersen, 1999).  Det är även viktigt att  lägga en tydlig karriärplan där en roll  i 

företaget vid hemkomst redan tidigt är bestämd för att ge den anställde möjlighet att 

nyttja  sina  nya  kunskaper,  känna  sig  behövd  och  få  möjlighet  till  personlig 

utveckling (Pattie, White & Tansky, 2010; Jassawalla et. al., 2004). Då arbetet är den 

viktigaste  och  mest  problematiska  aspekten  enligt  Black  &  Gregersen  (1992) 

underlättar det återanpassningen att ha en säker plats i företaget vid hemkomsten. 

Expatriaten  bör  också  in  i  det  längsta  få  vara  med  och  själv  lägga  upp  sin 

repatrieringsprocess  eftersom detta  ger  mer  klarhet  i  vad  som förväntas  av  den 

anställde samt vilka uppgifter som ska utföras i samband med återvändandet. Att 

involvera expatriaten i processen skapar även mer tillit  gentemot företaget, något 

som  reflekteras  i  den  anställdes  lojalitet  till  företaget  (Jassawalla  et.  al.,  2004; 

Vermond,  2001),  vilken  i  sin  tur  påverkar  repatriatens  önskan  att  stanna  kvar  i 

organisationen efter utlandsuppdraget (Black & Gregersen, 1992).

2.2.2 Kommunikation  
För att lyckas effektivisera repatrieringsprocessen är det viktigt att hålla regelbunden 

kommunikation  mellan  expatriat  och  organisation.  Den  anställde  ska  hålla 

organisationen uppdaterad om hur  uppdraget  går,  men organisationen bör  även 

informera den anställde om vad som händer inom företaget (Jassawalla et. al., 2004; 

Black & Gregersen, 1999). Löpande kommunikation samt att stegvis öka denna mot 

slutet av uppdraget är viktigt för att säkerställa en smidig hemkomst (Howe-Walsh 

&  Torka,  2017).  En  interaktiv  kommunikation  mellan  olika  parter  såsom 

personalansvarig  på  huvudkontoret,  närmsta  chef  i  hemorganisationen  och  i 

utlandet samt expatriatens närmaste familj är också något som visat sig kunna bidra 

till en smidigare och bättre repatriering (ibid). Det kan vara viktigt för expatriaten att 

�9



veta vem hen ska vända sig till i hemorganisationen under utlandsuppdraget och 

därför kan en tilldelad kontaktperson vara till hjälp (Jassawalla et. al., 2004). 

2.2.3 Mentorskap 
Kommunikationen och stödet  bör inte sluta när individen återvänder utan krävs 

även under repatrieringen för att göra den så smidig som möjligt. Ett verktyg som 

flera forskare förespråkar och rekommenderar företag att nyttja är användandet av 

en mentor eller sponsor under och efter utlandsvistelsen. Vissa menar på att det är 

viktigt av den största grad att expatriaten har någon att vända sig till, till exempel 

någon från HR-avdelningen, och att det underlättar om det alltid är samma person 

(Jassawalla et. al., 2004; Vermond, 2001). Andra forskare föreslår användandet av en 

tidigare expatriat som mentor då denne har en annan inblick i vad som egentligen 

sker och det kan även hjälpa expatriaten vid hemkomsten att ha upprätthållit  en 

meningsfull relation med någon som upplevt samma sak (Pattie, White & Tansky, 

2010;  Klaff,  2002).  Kommuniceras  det  enbart  från  HR-avdelningen  gentemot 

expatriaten kan detta skapa problem då det kan vara så att ingen där har någon 

erfarenhet av arbete utomlands, vilket leder till att expatriaten upplever att hen inte 

får tillräckligt stöd (Howe-Walsh & Torka, 2017). Andra stödverktyg som kan bidra 

till ökad tillfredsställelse och lojalitet hos individen är bland annat att formellt visa 

uppskattning  för  de  nyvunna  erfarenheterna,  ordna  med  resor  till  och  från 

hemlandet under utlandsvistelsen och att erbjuda logistisk hjälp med till exempel 

bostad och skolor (Pattie, White & Tansky, 2010).

2.3 Sammanfattning  
I  teoriavsnittet  har vanliga problem kring repatriering identifierats  och beskrivits 

utifrån de tidigare studier som gjorts på området.  Vidare har diskussionen kring 

lösningar på dessa problem belysts för att visa hur företag kan underlätta för sina 

anställda och ta hand om sin investering.
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Två  områden  som  diskuterats  i  litteraturen  är  svårigheterna  med 

kunskapsöverföring och den höga personalomsättningen vid repatriering.  För  att 

förbättra  kunskapsöverföringen  och  få  repatriaterna  att  vilja  och  kunna  stanna  i 

företaget  har  ett  antal  verktyg  uppmärksammats,  som  bidrar  till  en  smidigare 

hemkomst och effektiv repatriering för både individ och företag. Framförhållning, 

tydlig  karriärplanering  och  öppen,  regelbunden  kommunikation  mellan 

organisation  och  individ  har  visat  sig  skapa  en  god  grund  för  en  effektiv 

repatriering. Även andra faktorer som en känsla av stöd från organisationen genom 

uppskattning, logistisk hjälp eller en mentor har visat sig minska nervositet och öka 

lojaliteten hos den anställde. Något som i sin tur leder till att hen vill stanna i bolaget 

och bidra med sin nyvunna kunskap.

Hur effektiv repatrieringen blir för individ och organisation har visat sig bero av i 

hur stor utsträckning och hur väl de olika aspekterna planering, kommunikation och 

mentorskap  bearbetas  från  organisationens  sida  och  tas  emot  eller  används  av 

individen.

2.4 Analysmodell 
I analysen kommer vi att titta på i hur stor utsträckning de olika verktygen inom 

effektiv repatriering används från organisationens sida och upplevs från individens 

perspektiv  för  att  få  en  djupare  förståelse  för  Ericssons  arbete  med repatriering. 

Analysen kommer vidare leda oss till huruvida det finns förbättringspotential från 

ett teoretiskt och/eller praktiskt perspektiv.

Utifrån  de  olika  modeller  och  teorier  vi  studerat  har  tre  gemensamma  koncept 

identifierats, som vi tar med oss vidare genom studien. Vi har valt att kalla dessa 

gemensamma områden för Planering, Kommunikation och Mentorskap. Inom det vi 

fortsättningsvis  benämner  som  Planering  ingår  begrepp  som  förberedelse, 

framförhållning, karriärrådgivning eller karriärplanering och plan för repatriering. 

Kommunikation  är  kopplat  till  om  någon  kontakt  med  hemorganisationen  hålls 
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under utlandsvistelsen, om det finns en tydlig kontaktperson och det är av intresse 

hur  och  när  kommunikationen  upprätthålls.  Det  vi  kallar  Mentorskap  innefattar 

även ord som sponsor eller coach och upplevt stöd från organisationen. I analysen 

kommer vi sedan diskutera kring hur de olika verktygen som organisationen jobbar 

med tycks ha påverkat repatriaterna och deras möjlighet att stanna i företaget.

Figur 1: Analysmodell; Effektiv Repatriering
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3. Metod 

Metodavsnittet  ämnar  skapa  en  tydlig  bild  av  studiens  upplägg,  innehåll  och 

genomförande. Studien presenteras övergripande, metodologiska val motiveras och 

eventuell  problematik  diskuteras.  Avsnittet  mynnar  ut  i  en  operationalisering  av 

teoretiska begrepp samt en beskrivning av hur den insamlade datan bearbetades.

3.1 Forskningsdesign 
Då studiens syfte var att utforska och beskriva repatrieringsprocessen på Ericsson 

från ett individ- och organisationsperspektiv grundade sig denna studie i kvalitativ 

metod för  datainsamlingen.  Eftersom målet  var  att  försöka förstå  varför  och hur 

något  fungerar  passade kvalitativ  forskningsdesign studien bäst  (Bryman & Bell, 

2009). För att kunna studera fenomenet repatriering i svenska multinationella bolag 

behövde fenomenet undersökas i sin naturliga kontext, varför vi valt att utföra en 

fallstudie (Denscombe, 2016). Fallstudien som gjorts är retrospektiv vilket innebär att 

vi  har undersökt repatrieringsprocessen i  efterhand, genom intervjuer,  snarare än 

följt  och observerat repatriaterna under deras faktiska repatriering (Le Duc, 2007) 

vilket eventuellt  hade kunnat ge en annan inblick i  hur arbetet  med repatriering 

påverkade  individen  i  stunden.  Nu  talar  vi  med  repatriaterna  om  tidigare 

upplevelser och risken finns att detaljer glömts bort och därför inte kommer fram i 

intervjun. Då vi vill ta reda på hur den generella repatrieringsprocessen ska fungera 

och hur den har uppfattats i praktiken krävs dock inte observationer av personerna 

vid den specifika tidpunkten, utan en fallstudie i retrospektiv är tillräcklig för att nå 

den här studiens syfte.

Fallstudiens  studieobjekt,  telekomföretaget  Ericsson,  valdes  på  ett  kriterium  för 

intensitet (Miles, Huberman & Saldana, 1994) då Ericsson arbetat med att skicka ut 

folk  på  internationella  uppdrag sedan starten  i  slutet  av  1800-talet  (Repatriat  D, 

2017)  och  i  perioder  haft  hela  4000  utlandsstationerade  i  företaget  samtidigt 
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(Lomberg,  2014).  Idag  har  bolaget  750  personer  anställda  på  långtidskontrakt 

utomlands globalt  sett  (Vakili,  2017)  varför  arbete med repatriering skulle  kunna 

vara centralt i bolaget och därför av intresse att undersöka.

3.1.1 Forskningsetik 
För att se till att undersökningen genomfördes på ett etiskt korrekt sätt tog vi hänsyn 

till  de  fyra  kraven  som  handlar  om  information,  samtycke,  nyttjande  och 

konfidentialitet. Då intervjuförfrågan skickades ut till respondenterna samt i början 

av varje  intervju beskrevs syftet  med studien och ungefär  hur lång tid intervjun 

skulle ta (Bell, 2000). Samtyckeskravet uppfylldes då varje respondent ombads att 

godkänna deras frivilliga deltagande samt att  intervjun spelades in,  de fick även 

information om att  intervjun endast  var  till  för  genomförandet  av denna studies 

resultatdel  vilket  ledde  till  att  även  nyttjandekravet  uppfylldes. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då de fick möjligheten att bestämma ifall de ville 

vara anonyma eller inte. Genom möjligheten till anonymitet kunde de fritt svara och 

säga  vad  de  tyckte  om  vissa  frågor  som  annars  möjligtvis  hade  kunnat  varit 

obekväma att svara på (Dalen, 2015).

3.2 Intervjuer 
Intervjuer  valdes  som  metod  för  insamling  av  data  då  vi  delvis  ämnade  att 

undersöka  hur  repatrieringsprocessen  upplevdes  av  de  anställda.  Därför  är 

intervjuer  ett  högst  relevant  tillvägagångssätt  då  det  gav  en  möjlighet  att  få  en 

förståelse för de anställdas känslor och erfarenheter,  på ett  djupare sätt  än andra 

metoder hade tillåtit (Bryman & Bell, 2009). Genom att hålla intervjuer med både 

tidigare  expatriater  samt  personer  med  ansvar  över  internationell  rörlighet  på 

Ericsson  har  vi  studerat  hur  repatrieringsprocessen  ser  ut  på  Ericsson  från  ett 

individ- och organisationsperspektiv. Alla intervjuer har varit av semi-strukturerad 

karaktär för att ge respondenten en viss frihet, men fortfarande hålla en tydlig röd 

tråd  genom  intervjuerna  (Oates,  2006).  En  intervjuguide  med  öppna  frågor, 

övergripande  områden  samt  nyckelord  skapades  och  följdes  för  att  intervjuerna 
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skulle hålla ungefär samma struktur och röda tråd. Genom att ställa öppna frågor 

och följa upp med följdfrågor gavs respondenterna möjlighet att beskriva och berätta 

om sin upplevelse i förhållande till frågorna (Bryman & Bell, 2009). 

Då intervjuer fokuserar på personliga erfarenheter eller åsikter är det svårt att få ut 

objektiv information genom denna metod. Eftersom metoden saknar objektivitet och 

numerisk mätbarhet är det även svårt att dra generella slutsatser från resultaten. För 

att kunna generalisera en undersökning av den här typen krävs stora mängder data, 

vilket är tidskrävande när det kommer till intervjuer (Bryman & Bell, 2009). Syftet 

med denna studie är dock inte att ta fram stora mängder av data, utan fokus ligger 

mer  på  aspekter  där  känslor,  förståelse  och  erfarenheter  är  viktigt,  varför 

intervjumetoden passar bra.

3.2.1 Intervjupersoner 
För att få en översikt över Ericssons arbete med expatriater samt få vidare tillgång 

till intervjupersoner hölls en inledande telefonintervju med den person på Ericsson 

som hade ansvar för hela bolagets globala rörlighet: Claudia Petrocchi, Head of COE 

International  Mobility.  Samtalet  gjordes  per  telefon då intervjupersonen arbetar  i 

Dallas, Texas i USA och alltså befann sig på en otillgänglig plats. Samtalet gav oss 

kontaktuppgifter till Ulrika Vakili, Manager - International Mobility Sweden, samt 

sex hemkomna expatriater som stannat inom Ericsson som sedan kontaktades via e-

post för att boka in intervjuer. Alla som kontaktades om en intervju valde att delta i 

studien. Två intervjuer med International Mobility genomfördes för att skapa en bild 

av hur Ericsson som organisation arbetar med repatriering. De sex intervjuerna med 

repatriater ansåg vi vara representativa för en bred grupp då både män och kvinnor 

tillfrågades samt att de varit stationerade i olika länder, vid skilda årtal och under 

varierande förhållanden. Möjligheten fanns att kontakta fler, men då datan samlats 

in och materialet granskats ansåg vi att det var tillräckligt för denna studie. 

 

�15



De intervjuade repatriaterna arbetar alla kvar på Ericsson, vilket kan leda till att vi 

fått en vinklad bild av hur repatrieringsprocessen upplevts på individnivå och hur 

organisationen  bistod  dem  med  hjälp.  Det  hade  varit  intressant  att  intervjua 

personer som slutat inom kort efter att de kommit hem från ett utlandsuppdrag för 

att kunna göra en jämförelse. Dock var detta inte något som varken vi eller Ericsson 

kunde åstadkomma och då vi fått möjlighet att prata både med de som är ansvariga 

för  processen  samt  talat  med personer  som upplevt  repatrieringsprocessen  inom 

bolaget lär det inte påverka studiens möjlighet att besvara syftet. Ericsson kunde ej 

bistå med siffror om hur många som slutat kort efter att de varit på utlandsuppdrag, 

eftersom detta inte var något de hade statistik över.

Intervjuerna med repatriaterna fokuserar på deras personliga åsikter,  erfarenheter 

och känslor varför det är viktigt att bevara intervjupersonernas personliga integritet 

genom anonymisering. Intervjuerna med International Mobility fokuserade snarare 

på  officiella  processer  och  ramverk  och  intervjupersonen  blir  därför  inte  lika 

exponerad,  varför  vi  kunnat  vara  öppna  med  dessa  identiteter  (Bryman  &  Bell, 

2009).

3.2.2 Genomförande av intervjuer 
En inledande telefonintervju gjordes av praktiska skäl då intervjupersonen arbetar i 

ett  annat  land  och  en  personlig  intervju  var  inte  möjlig  (Bell,  2000).  Personliga 

intervjuer är att föredra då till exempel nyanser i tonfall och ansiktsuttryck kan vara 

svåra eller omöjliga att uppfatta över telefon och även denna tysta kommunikation 

kan vara av vikt för resultatet (Dalen, 2015). De följande intervjuerna var personliga 

och vi fick möjlighet att träffa var och en av intervjupersonerna på en lugn plats vid 

intervjutillfället  (Bryman  &  Bell,  2009).  Varje  intervju  inleddes  med  en  kort 

presentation  av  oss,  studiens  syfte  samt  intervjuns  upplägg  och  struktur.  Vid 

intervjuerna var det en av oss som ledde intervjun och ställde de flesta frågorna, 

medan den andra  författaren fokuserade  mer  på  de  svar  som gavs  och försökte 

samtidigt läsa av reaktioner och ansiktsuttryck på respondenterna. Anledningen till 
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detta är att det då är möjligt att få en djupare förståelse för olika reaktioner samt svar 

från respondenterna (ibid).

Intervjuerna bokades in via mejl där förslag på datum och tider gavs för att sedan 

anpassas  efter  intervjupersonernas  tillgänglighet.  Varje  intervju  beräknades  ta 

maximalt 30-40 minuter och alla intervjuer föll inom ramen för den beräkningen. 

Nedan följer en tabell över datum och längd för de genomförda intervjuerna, samt 

de namn som används fortsatt genom uppsatsen. Den intervjutid som är angiven i 

tabellen är faktisk intervjutid där ankomst och avslutning inte är inräknad.

3.3 Operationalisering 
Den teoretiska litteraturgenomgången har visat på tre omtalade grundbegrepp inom 

området  repatriering.  De  centrala  problemen  för  praktiker  syns  därför  vara 

kunskapsöverföring,  personalomsättning vid repatriering och att  åstadkomma en 

effektiv repatrieringsprocess, den sistnämnda för att delvis åtgärda de två första. För 

den  här  studiens  syfte  är  det  tredje  begreppet  centralt  och  därför  har  studien 

Tabell 1: Intervjuer

Intervjuperson Datum för intervju Intervjutid

Claudia Petrocchi 24 april 2017 30 min

Ulrika Vakili 4 maj 2017 31 min

Repatriat A 3 maj 2017 33 min

Repatriat B 4 maj 2017 28 min

Repatriat C 4 maj 2017 30min

Repatriat D 4 maj 2017 32 min

Repatriat E 4 maj 2017 25 min

Repatriat F 10 maj 2017 33 min
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cirkulerat kring tre huvudsakliga aspekter inom effektiv repatriering, vilka alla visat 

sig  vara  viktiga  i  repatrieringsprocessen:  planering,  kommunikation  och 

mentorskap.  Dessa  aspekter  har  legat  till  grund  för  intervjufrågor  både  mot 

repatriater och HR-avdelning, dock har lite olika infallsvinklar använts för att få en 

tydlig bild av hur arbetet kring repatriering ser ut i företaget. 

Frågorna  till  International  Mobility  Sweden  och  HR  Global  Operations  hade  en 

objektiv vinkel och frågor om program och tänkt repatrieringsprocess ställdes inom 

varje  aspekt:  planering  före,  kommunikation  under  utlandsvistelsen,  mentorskap 

vid  hemkomst.  I  tillägg  till  de  centrala  begreppen skapades  även en  tabell  över 

relevanta nyckelord som har med begreppen att göra, dessa nyckelord låg sedan till 

grund för frågorna i intervjun. För mer information om tabellen som ligger till grund 

för  intervjufrågorna,  se  Frågeguide  i  bilagor.  Gällande frågor  började  intervjuerna 

med “Berätta kort om din roll och vad du gör på Ericsson” och därefter ställdes frågor 

som ledde intervjupersonen in  på  de  områden vi  är  intresserade av  att  studera. 

Planering  fångades  upp  med  hjälp  av  exempelvis  “Planerar  ni  expatriaternas 

hemkomst? Hur?”. För att få svar kring kommunikationsaspekten ställdes frågor som 

“Finns  det  några  riktlinjer  för  kommunikation  med  hemorganisationen  under 

utlandsvistelsen?  Hur  ser  de  ut?”  och  “Finns  det  en  specifik  person/position  som 

expatriaten normalt håller kontakt med i hemorganisationen?”. Om mentorskap ställdes 

frågor som “Finns det möjlighet till stöd eller support vid hemkomst?” och “Arbetar ni 

med mentorer, karriärcoach eller annan vägledning? Hur?”. 

Frågorna  till  repatriaterna  var  av  mer  subjektiv  karaktär  och  fokuserade  på 

känslotillstånd  och  hur  repatrieringsprocessen  och  återanpassningen  upplevdes. 

Också  här  användes  de  tre  aspekterna;  planering  före  utlandsvistelse, 

kommunikation  under  utlandsvistelsen  samt  mentorskap  vid  hemkomst  för  att 

skapa   frågorna  till  intervjuerna,  se  Frågeguide  i  bilagor.  Den  mest  tongivande 

frågan som ställdes var “Kan du berätta om ditt utlandsuppdrag?” där intervjupersonen 

fick möjlighet att utförligt berätta om sina upplevelser.  Vidare ställdes följdfrågor 
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och förtydligande frågor på det personen berättade för att hålla samtalet på rätt spår 

och för att få svar inom de olika områdena: “Erbjöds förberedelse före avresa? Vad?”, 

“Hade du någon kontakt med den svenska organisationen när du var utomlands? Hur såg 

den ut?”, “Hur var det att komma tillbaka?”. För fullständig information om innehållet i 

intervjuerna se Intervjugudie - repatriater i bilagor.

3.4 Bearbetning av insamlad data 
Alla  intervjuer  spelades  in  efter  att  respondenterna  gett  sitt  samtycke  till  detta. 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades samma dag eller dagen efter då 

den genomförts för att kunna se till  att återgivningen var så aktuell som möjligt.  

Anledningen  till  att  intervjuerna  spelades  in  var  för  att  minska  risken  för 

missförstånd samt att underlätta arbetet med transkriberingen. En viktig aspekt av 

att spela in intervjun för att sedan transkribera är att det förenklar processen att ta 

fram citat från intervjuerna (Bryman & Bell, 2009). 

När vi transkriberat intervjuerna och hade dem nedskrivna kunde vi gå tillbaka dels 

för att hitta passande citat, men framförallt för att koda den insamlade datan och 

göra  den  mer  hanterbar.  Vi  valde  att  i  olika  färg  markera  de  svar  som indirekt 

kopplade till  eller  var  direkta svar  på frågor om planering före  utlandsvistelsen, 

kommunikation under tiden utomlands samt kring stöd, support och mentorskap 

vid hemkomst. Vi markerade även annan intressant information som kom upp via 

följdfrågor  eller  på  eget  initiativ  från  intervjupersonen.  Också  fakta,  såsom  var 

personen  varit  stationerad,  hur  länge  hen  var  borta,  om  familj  följde  med  etc., 

markerades  i  en  egen  färg  för  att  underlätta  bearbetning  och  analysarbete.  Då 

kodningen var klar tittade vi på hur många gånger de olika färgerna återkom, för att 

tematisera  och  sedan  börja  analysen  med  det  som  togs  upp  flest  gånger  under 

intervjuerna (Dalen, 2015).
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4. Repatrieringsprocessen på Ericsson 

I detta avsnitt beskrivs det vi erfarit om repatrieringsprocessen på Ericsson från de 

genomförda  intervjuerna.  Resultatet  presenteras  från  ett  organisations-  och 

individperspektiv i löpande text.

4.1 Repatrieringsprocessen - Organisationens perspektiv 
4.1.1 Internationell rörlighet på Ericsson 
Ericsson  arbetar  med  expatriering  och  repatriering  på  flera  nivåer.  De  har  en 

avdelning, belägen i Dallas, Texas i USA, som är ytterst ansvarig för den globala 

rörligheten.  Där  tas  standardiserade  ramverk  och  regler  fram  för  att 

utlandsuppdragen ska fungera på liknande sätt inom hela organisationen och det är 

också  den  gemensamma  punkten  för  de  nationella  eller  regionala  International 

Mobility Offices som finns inom Ericsson (Petrocchi, 2017).

Dessa  mer  lokala  avdelningar  för  internationell  rörlighet  finns  i  varje  land  eller 

region. I en intervju med HR Global Operations den 24:e april 2017 framgick att det 

fanns tio regioner inom Ericsson globalt sett, men att detta skulle komma att göras 

om och  inom kort  minskas  ned  till  fem regioner  (Petrocchi,  2017).  De  regionala 

kontoren för internationell rörlighet ansvarar för processen kring just det specifika 

områdets inkommande expatriater samt hjälper till och underlättar för de anställda 

som skickas därifrån på utlandsuppdrag (Vakili, 2017). På den svenska avdelningen 

för internationell rörlighet arbetar idag sex personer (ibid). 

Ericsson arbetar just nu med tre olika typer av utlandsuppdrag: LTA Special, LTA 

Regular och STA. LTA är en förkortning av long-term assignment och uppdraget är 

då minst 365 dagar långt, ofta längre. De flesta som åker på LTA är projektledare 

eller har en annan viktig ledarroll, men även ingenjörer och tekniker kan behöva åka 

på  längre  utlandsuppdrag  för  att  vara  del  i  olika  projekt  (Petrocchi,  2017).  LTA 

Special-avtal skrivs framförallt då en organisation i utlandet har behov av en viss 
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kunskap och gärna vill ha någon på en mer senior position. I LTA Special inkluderas 

expatriatens familj, flytt och magasinering av bohag (Vakili, 2017). Barn under 19 år 

räknas också in i familjen och får skola, resa och boende samt språkkurser vid behov 

ordnat av företaget (Repatriat B; Repatriat E). Har expatriaten vuxna barn som vill 

flytta med och till exempel läsa på högskolan i utlandet sker det på eget bevåg och 

bekostnad (Repatriat E).

“Tanken är att det är business som vill ha någon till landet, man ser att man 

vill ha någon som är lite mera senior,och då inkluderas familj, flytt av bohag” 

-- Ulrika Vakili

I ett LTA regular avtal ingår endast personen i fråga och även om dennes familj följer 

med täcks inte deras kostnader av företaget. Det går inte heller att flytta med sig 

möbler och saker på samma sätt, men magasinering erbjuds även vid LTA Regular. 

För alla långtidsuppdrag gäller regeln att det som fick tas med ut också får tas hem 

igen på företagets bekostnad, men har det till exempel skett tillökning i familjen kan 

eventuella  justeringar  göras  menar  Vakili  på  Ericssons  International  Mobility 

Sweden (2017). Vid ett LTA finns även viss rätt till bostad i hemlandet om hemresa 

och tillträde till den egna bostaden inte infaller samtidigt. Det erbjuds till exempel ett 

standardpaket vid förflyttningen där repatriaten får hjälp att hitta boende (Petrocchi, 

2017).  För  svenska  repatriater  står  företaget  för  upp till  tre  månaders  ersättning 

enligt  normalhyra för  bostad,  oftast  betyder detta  att  repatriaten själv får  stå  för 

delar av boendekostnaden (Vakili, 2017).

Idag är det vanligare att utlandsuppdragen är kortare, short-term assignments, och 

kallas då istället STA. En STA kan vara allt mellan 61 och 364 dagar (Vakili, 2017) och 

i  ett  STA-avtal  ingår  inget  för  medföljande  familjemedlemmar  och  inte  heller 

språkutbildning eller andra extratjänster (Repatriat A). Personer ute på STA räknas 

inte in i Ericssons totala expatriatantal, utan vid de kortare uppdragen är personen 

fortfarande officiellt  anställd i  den svenska organisationen (Vakili,  2017)  och ofta 
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handlar det vid dessa uppdrag om att följa en produktutveckling. Ericsson arbetar 

globalt  och  samma  produkt  kan  därför  utvecklas  på  flera  geografiska  platser 

samtidigt. 

“Här i Sverige har man att man utvecklar någon produkt och man gör det även 

någon annanstans, och samarbetar, och att man rent fysiskt blir placerad där, 

men att man ändå tillhör samma organisation” 

-- Ulrika Vakili

Det är i  sådana fall  vanligt  att  svenskar från utvecklingsteamet här hemma, rent 

geografiskt, flyttas till det andra landet för att fortsätta jobba med samma sak. Vid ett 

sådant korttidsuppdrag stannar individen i samma organisation i systemen och har 

aldrig egentligen flyttats, trots att personen levt i ett annat land i upp till ett år (ibid).

4.1.2 Ericssons verktyg för repatriering 
Vid alla utlandsuppdrag hjälper Ericsson till mycket med praktiska aspekter såsom 

flytt  samt  stöd  och  hjälp  i  juridiska  och  ekonomiska  frågor.  Det  skickas  ut  en 

checklista  innan  avresa  som  innehåller  information  om  de  regler  som  gäller  i 

utlandet  och  vad  som  behöver  göras  kring  till  exempel  folkbokföring,  visum, 

försäkringar, vaccinationer och testamente (Vakili,  2017). Ännu en checklista, med 

saker  som  bör  tänkas  på  innan  återvändandet,  skickas  ut  till  expatriaten  sex 

månader  innan  uppdraget  utomlands  avslutas.  Det  viktigaste  i  det  läget  enligt 

Ericssons International Mobility Office är uppmaningen att ta kontakt med sin chef 

eller HR-kontakt i hemorganisationen. Detta är viktigt eftersom den anställde då har 

sex månader på sig att hitta en tjänst som denne kan återvända hem till, alternativt 

finna en ny tjänst i  en annan Ericsson organisation eller externt (Petrocchi,  2017). 

Eftersom uppdragens längd inte alltid är helt fasta har det dock visat sig att den här 

listan i praktiken kan komma senare och att expatriaten då har kortare tid på sig att 

förbereda sig för hemkomsten. 

�22



 

“Det ska vara sex månader innan man kommer hem, men i praktiken är det 

mycket kortare, det är mycket korta puckar här”

-- Ulrika Vakili

Utöver checklistor använder Ericsson även ett par andra verktyg för att underlätta 

hemkomsten för sina anställda. Den utlandsstationerade får en årlig genomgång där 

de  ser  över  den  individuella  utvecklingen  och  hur  uppdraget  går,  ett  så  kallat 

Individual Performance Management möte eller utvecklingssamtal. Vid detta möte 

följs mål upp och nya mål sätts för att individen ska känna att det sker en utveckling 

under  uppdragets  gång  och  att  utlandsvistelsen  bidrar  till  personlig  eller 

professionell  utveckling.  International  Mobility  Office  uppmanar  även  chefen  i 

hemorganisationen  att  kontakta  expatriaterna  på  kvartalsbasis  för  att  hålla 

kontakten vid liv och ge en uppdatering över vad som sker på kontoret i hemlandet 

(Petrocchi,  2017).  När  vi  frågade  en  repatriat  som  själv  varit  linjechef  och  haft 

anställda på utlandsuppdrag i sin organisation om regler kring kommunikation fick 

vi svaret att  cheferna uppmuntras,  eller snarare uppmanas, att  hålla regelbunden 

kommunikation med expatriaten.  I  intervjun med International  Mobility  Sweden 

framkom att det skalats ned betydligt på till exempel kulturell förberedelse på grund 

av höga kostnader och lågt intresse från utresande (Vakili, 2017).

4.2 Repatrieringsprocessen - Individens perspektiv 
4.2.1 Logistik 
Alla  respondenter  instämde  med  att  de  fått  reda  på  sina  utlandsuppdrag  i 

förhållandevis god tid innan avfärd och att de haft möjlighet att planera och lägga 

upp det praktiska runt sina egna liv innan de åkt iväg. Repatriaterna vi intervjuade 

var alla ense om att  Ericsson hjälpte till  med väldigt mycket praktiska saker vid 

utresan och att mycket av den hjälp som gavs vid expatrieringen även påverkade 
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repatrieringen. Några saker som nämndes var exempelvis hur man skriver in och ut 

sig ur länder, uthyrning av bostad, förvaring av möbler i Sverige och dylikt. Även 

läkarbesök, försäkringar, vaccin och eventuella visum menade de att International 

Mobility Office hjälper till med. Även vid hemfärden bestod den hjälp som erbjöds 

främst av de praktiska sakerna som nämnts tidigare här i resultatet, men också mer 

långvariga saker som till exempel hjälp med fortsatt betalning av skatt i landet där 

personen varit stationerad. Vissa menade dock att även detta skedde lite ad-hoc och 

också berodde på hur mycket som ingått i kontraktet vid utresan och hur tydlig man 

som individ var på att hjälp var efterfrågad.

4.2.2 Utbildning 
I  tillägg  till  dessa  typer  av  praktisk  hjälp  har  Ericsson  i  vissa  fall  erbjudit 

expatriaterna språk- och kulturutbildning, antingen i Sverige eller väl på plats. De 

repatriater  som  sade  att  de  hade  nyttjat  erbjudandena  sade  också  att  det 

underlättade  utlandsvistelsen.  Samtidigt  nämner  flera  av  respondenterna  att 

kulturutbildning kan vara bra om man flyttar utomlands för första gången, men att 

de själva inte kände något behov av att delta (Repatriat C, Repatriat F) eller tyckte att 

de helt enkelt inte hade tid att gå på någon utbildning på grund av flytt och hög 

arbetsbelastning  (Repatriat  B,  Repatriat  F).  Språkutbildningens  omfattning  har 

varierat för expatriaterna och har till stor del berott av deras kontrakt. En repatriat 

på korttidsuppdrag berättade att hen kände sig tvungen att lära sig språket i landet 

hen var stationerad, men att Ericsson inte bekostade detta och att hen då valde att 

betala för det själv.

“Han sa, du får två veckor på dig sen kommer vi köra alla möten på 

portugisiska. Så att då var det bara att köra.”

-- Repatriat A
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En  annan  respondent  fick  erbjudande  om  att  gå  på  språkkurser  under 

utlandsvistelsen, men hade inte tid att gå på grund av stor arbetsbörda. En tredje 

respondents barn fick engelskalektioner betalade av Ericsson, men inte expatriaten 

själv  då  det  officiella  språket  på  arbetsplatsen var  engelska.  Tre  av  repatriaterna 

nämnde  att  det  redan  är  dyrt  med  expatriater  och  att  Ericsson  minskat  antalet 

platser och skalat ned förmånerna för utlandsstationerade, varför även utbildning av 

olika slag dragits ned på (Repatriat A, Repatriat C, Repatriat E).

4.2.3 Upplevt stöd 
Hur stöd från organisationen upplevts och synen på huruvida det hade behövts mer 

eller mindre varierade mellan respondenterna. En respondent nämnde hur hen på 

privat väg kommit i kontakt med en kulturcoach och där fått möjlighet att diskutera 

kulturella  skillnader,  likheter  och potentiellt  komplicerade saker  med att  komma 

tillbaka till Sverige (Repatriat D). En annan nämnde att hen trodde att det hade varit 

till hjälp att få någon form av coachning för att kunna diskutera hemkomsten och 

framtiden (Repatriat A), men flera sade också att en sådan möjlighet troligen hade 

ignorerats om detta tillhandahållits som en tjänst från Ericssons sida. En respondent 

som kommit tillbaka från sitt uppdrag utomlands inom det senaste året berättade 

hur det kändes att komma tillbaka till Sverige: 

“Så att det kändes, det var inte jobbigt, men det var en omställning. Absolut det 

var det ju. Som jag inte riktigt var beredd på tror jag.” 

-- Repatriat E

Allt  från små saker som väder och restaurangutbud till  hur folk är och beter sig 

kändes annorlunda och ingen hade förberett hen på att det skulle kunna kännas nytt 

och annorlunda att komma hem. 
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4.2.4 Tur & Timing 
Majoriteten av de intervjuade repatriaterna berättade om hur deras livssituation var 

avgörande då de åkte ut på utlandsuppdrag. Vad de gjorde utanför jobbet och hur 

deras familjekonstellation såg ut just då var viktig, men de var tydliga med att det 

var ännu viktigare i samband med repatrieringen. De flesta respondenterna höll med 

om att timingen är viktig för att man ska kunna trivas vid hemkomsten och må bra, 

särskilt om det fanns barn i bilden. 

“Det är väl pyssel när man har barn tror jag generellt sett när man åker ut och 

ska åka hem igen att det passar med skolor.” 

-- Repatriat E

Repatriat E beskrev att man måste tänka på helheten, att hemflytten inte bara ska 

passa repatriaten själv utan att det är ett måste att se till att barnen kommer in på rätt 

skola i rätt årskurs. Repatriat B hade fördelen av att barnen kunde börja i nya klasser 

i skolan på ett naturligt sätt då de valde att flytta hem från sitt uppdrag. Hen menar 

på att detta spelade stor roll vid flytten hem till Sverige och påverkade hur hen och 

familjen trivdes. 

“Folk kanske måste flytta inom ett år, de hittar liksom inte den här 

harmonin /.../ Det är massa faktorer, men vi hade tur. Som sagt bostad funka, 

skolor funka och sen, jag kom ju in i ett jobb direkt” 

-- Repatriat B

Timingen och skedet i personens liv spelade alltså stor roll vid hemkomsten, en av 

repatriaterna  pratade  just  om  att  utlandsvistelsen  kan  vara  en  livsavgörande 

händelse och innebära stor förändring. Hen menade att det kunde vara en anledning 

till varför många väljer att lämna företaget i samband med repatriering. 

�26



“Det är ju lite livsavgörande grejer och det är förändringar i livet. Och då 

kanske det är så att man förändrar mer” 

-- Repatriat A

Utöver  timingen,  som  många  berättade  om,  var  ett  återkommande  ord  under 

intervjuerna “tur”. Respondenterna berättade att det känts som om de haft tur att 

hitta ett jobb vid hemkomsten, tur att skolorna fungerade för barnen och tur att hitta 

en bostad som passade.

4.2.5 Kommunikation 
En av respondenterna berättar att det ska finnas kontinuerlig kommunikation med 

hemmachefen  under  hela  utlandsvistelsen  till  exempel  genom utvecklingssamtal, 

eller  IPMs.  Dock  säger  flera  av  respondenterna  att  det  inte  riktigt  fungerar  i 

praktiken. Majoriteten av respondenterna förklarar att detta till stor del har att göra 

med olika typer av omorganisationer som gjorts löpande under tiden utomlands. 

Vid en omorganisation är det vanligt att man får ny chef på hemmakontoret och 

alltså en ny kontaktperson. En av respondenterna berättade till exempel att hen bytte 

hemmachef i systemen fyra gånger under sin utlandsvistelse. Alla respondenterna 

menar  dock att  kommunikation med personer  i  hemorganisationen är  ett  viktigt 

inslag och att både expatriat och hemmachef borde uppmuntras mer eller uppmanas 

tydligare att hålla den kontakten regelbunden.

4.2.6 Karriärplanering 
Jobbmässigt har respondenterna alla haft ganska god framförhållning då de fått reda 

på vilket uppdrag de skulle ut på samt vid vilken tidpunkt de skulle återvända. Fem 

av sex respondenter förklarade att de åkte på utlandsuppdrag, men att det inte fanns 

någon som helst karriärsplanering och ingen av dem visste vad som skulle hända då 

de  kom  tillbaka.  Samtidigt  förklarar  de  att  det  kan  vara  svårt  att  planera  just 

karrirärsstegen eftersom utlandsuppdraget kan förlängas, vilket det också hänt för 
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fyra av de sex respondenterna. De menar dock på att det borde finnas någon mer 

tanke kring om hur karriären ska komma till att utvecklas under ett utlandsuppdrag.

Flera  av  de  vi  tillfrågat  berättar  att  det  finns  en  nervositet  för  att  åka  på 

utlandsuppdrag, då det inte går att veta vad som väntar vid hemkomsten.

“Det finns alltid en risk att man står här ovälkommen.”

-- Repatriat C

Att inte veta om man har en tjänst att återvända till, eller vad för typ av tjänst man 

får när man kommer hem menar de i vissa fall kan avskräcka personer att åka ut på 

uppdrag. 

“Det har blivit en nackdel att åka ut. /.../ Man skulle nog tänka sig för några 

gånger innan man åker ut just för den här situationen”

-- Repatriat B

Flera av respondenterna berättade att de tack vare sitt personliga nätverk lyckats 

komma i kontakt med någon i en chefsroll med en öppen position på sin avdelning, 

och därigenom hittat en tjänst som passat, väldigt oplanerat och många nämnde tur. 

En respondent var också tydlig med att det beror mycket på vilken fas företaget är i 

vid hemkomsten. Om det går bra och organisationen är öppen för att anställa fler 

och skapa jobb är det lättare än om det precis varslats eller det är anställningsstopp 

(Repatriat C).

En repatriat beskrev att de som har varit ute på utlandsuppdrag och är på väg hem, 

som  nästa  steg  i  karriären,  ofta  har  mycket  viktig  kunskap  att  tillföra  teamet  i 

hemorganisationen.  Hen tycker  dock att  det  är  synd att  inte  denna kunskap tas 

tillvara på något konkret sätt  genom till  exempel karriärplanering, och att  det är 

synd att det ska vara så (Repatriat D).
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4.2.7 Jobbsökande 
Några av repatriaterna vi pratade med, inte alla, berättade att de erhöll en checklista 

från  International  Mobility  Sweden  ungefär  6  månader  innan  hemkomst.  Första 

punkten på listan är att kontakta sin chef inom hemorganisationen, för att diskutera 

jobböppningar och möjligheter vid hemkomsten. En av respondenterna beskriver att 

det är ett måste att ta kontakt med folk i hemorganisationen, och att man nästan 

måste knacka dörr och berätta för folk att man är påväg tillbaka och behöver ett jobb. 

Två av respondenterna nämnde att de hade haft tur eller flax då de lyckats få ett jobb 

vid hemkomsten. Respondenterna var överens om att det krävs ett starkt eget driv 

om man varit utomlands och är på väg hem, man behöver själv ta kontakt med sitt 

nätverk för att söka sig till nästa jobb inom organisationen.

“Det bygger helt och hållet på ditt eget nätverk, du får kämpa!”

-- Repatriat B

Respondenterna nämner att man tror sig kunna göra karriär då man är utomlands, 

att man ska utvecklas och sedan komma tillbaka till en högre uppsatt tjänst. En av 

repatriaterna tyckte att det vore bra om det fungerade så, men det är inte alltid är 

möjligt i en organisation som Ericsson. När någon försvinner från en tjänst i en viss 

del i organisationen måste någon fylla dennes plats, vilket då leder till att tjänsten 

kanske inte är ledig längre. Då en repatriat kommer hem, söker denne tjänsterna på 

samma villkor som alla andra,  och för att  exempelvis få en högre uppsatt  tjänst, 

behöver det inte alls spela någon roll att man varit ute på uppdrag utomlands då det 

inte uttalat premieras i bolaget. En av repatriaterna var tydlig med att detta känns 

kontraproduktivt  för  den  verksamhet  som  Ericsson  bedriver  och  menade  på  att 

organisationen stannat av och att  rotationen på folk minskad genom hennes år i 

verksamheten.  Hen tyckte  att  det  borde finnas en vilja  att  få  folk  att  åka ut,  att 

komma hem och dessutom att vilja dra nytta av folks erfarenheter på ett bra sätt.
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“Jag upplevde att hela organisationen hade blivit så rigid liksom /.../ jag menar, 

vi är ju superberoende av att ha en bra rotation”

-- Repatriat B

När uppdraget är slut och repatriaten återvänder till Sverige är det även här medhåll 

från alla repatriaterna: det finns inte någon konkret plan om hur kunskapen man 

tillskansat sig utomlands ska tas tillvara på. Repatriat D förde ett resonemang där 

hen funderade kring varför organisationen, framförallt attityden till återvändande, 

blivit så som den blivit. Hen trodde att de flesta, på ett intellektuellt plan, förstår att 

erfarenhet  från  uppdrag  utomlands  är  värdefull  och  kan  bidra  med  både  unik 

kompetens  och  mångfald  till  ett  team.  Dock  var  hens  känsla  att  den  här 

kompetensen inte tas tillvara på på ett bra sätt och trodde att det eventuellt kunde 

bero på en viss avundsjuka, något som även repatriat E nämnde. Kanske finns det 

också  en  rädsla  vid  rekrytering:  att  personen  är  för  rörlig.  En  person  som  åkt 

utomlands en gång kanske gör det igen, och då förloras en viss stabilitet på den 

position hen får vid hemkomsten.

�30



5. Analys 

I detta kapitel ställs empiri gentemot teori och studiens resultat analyseras utifrån de 

begrepp som presenterats i kapitel 2.4 Analysmodell.

5.1 Planering 
5.1.1 Förberedelse 
Förberedelse är av största vikt för att skapa en effektiv repatriering. Som tidigare 

nämnt i  denna studie,  och som bland andra Jassawalla  et.  al.  (2004)  påtalar,  bör 

expatrieringsprocessen inte ses som avslutad förrän repatrieringen är slutförd. Black 

& Gregersen (1999; 1992) lyfter fram hur stor relevans förberedelse och planering har 

för att säkerställa för individen samt organisationen att repatrieringen blir effektiv 

då  faktorer  som  förväntningar  och  anpassning  påverkar  hemkomsten  och  kan 

justeras  med  hjälp  av  förberedelse.  Inför  expatrieringen  på  Ericsson  verkar 

information gå ut i  god tid, och företaget verkar även vara ute i  god tid när det 

kommer till att informera om att en utlandstjänst ska avslutas. Enligt International 

Mobility Sweden på Ericsson har de ett program som ska säkerställa att det sker viss 

förberedelse i samband med utlandsstationering. Programmet är främst inriktat på 

olika typer av praktiska planeringsverktyg i  form av checklistor på vad som bör 

göras  från  expatriatens  sida,  men  det  erbjuds  i  vissa  fall  även  språk-  eller 

kulturutbildning som då ofta sker på plats i det nya landet. Repatriaterna upplevde 

även de att  början av expatrieringsprocessen var mycket bra planerad då de fick 

hjälp med majoriteten av alla praktiska ting som behövde ordnas,  medan de vid 

repatrieringen fick ta mer eget ansvar. Det läggs inte lika mycket tid på förberedelsen 

vid  repatrieringen  som  det  görs  vid  expatrieringen,  vilket  leder  till  en  negativ 

inverkan på repatrieringsprocessen.
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5.1.2 Framförhållning  
Att planera expatrieringen väl är något som bidrar till en effektiv repatriering även 

enligt  Vermond  (2001)  och  i  denna  del  har  Ericssons  verktyg  tydligt  hjälpt  de 

repatriater vi intervjuat. Ericsson försöker ha en framförhållning vid repatrieringen 

där det skickas ut information till expatriaterna cirka sex månader innan hemkomst. 

Dessa checklistor som Ericsson skickar ut har dock inte riktigt uppmärksammats av 

respondenterna i vår studie. Samtidigt menar International Mobility Swedens att de 

sex  månaderna  kanske  inte  alltid  efterföljs,  utan  de  går  ofta  ut  med  kortare 

framförhållning än planerat. Flera av repatriaterna i vår studie kunde inte minnas att 

de  ens  fått  någon  sådan  lista;  vilket  är  en  tydlig  brist  i  framförhållningen  inför 

hemkomsten och något som bidrar till att repatrieringen blir mindre effektiv.

5.1.3 Karriärplanering 
Om  vi  studerar  karriärplaneringen,  ett  av  verktygen  för  att  skapa  effektiv 

repatriering, från Ericssons sida, verkar denna vara bristfällig. Enligt International 

Mobility så finns det generellt sett inte någon planering för nästa steg i karriären vid 

utlandsuppdrag. Pattie et al. (2010) menar på att en expatriat måste få möjlighet till 

personlig utveckling både under utlandsvistelsen och vid hemkomsten. För att få 

möjligheten till ta till sig och sedan nyttja de nya erfarenheterna, underlättar det ofta 

med  en  tydlig  uppdragsbeskrivning  och  karriärplanering.  Eftersom  vi  genom 

International  Mobility  Sweden  fått  veta  att  Ericsson  framförallt  använder 

långtidsuppdrag  utomlands  för  chefs-  eller  ledningspositioner  finns  det  enligt 

Kraimer et. al. (2009) en risk för att karriären snarare går tillbaka vid hemkomsten än 

framåt.  Repatriaterna  vi  pratat  med  höll  med  om  att  det  inte  var  tydligt  hur 

karriären  skulle  påverkas  av  utlandsuppdraget  och  då  det  i  princip  sker  en 

nyrekrytering vid hemkomsten fanns det stor osäkerhet bland våra respondenter. 

Majoriteten  av  respondenterna  förklarade  att  de  gärna  hade  haft  någon  typ  av 

karriärplan redan då de åkte, dock håller de med om att detta är mycket svårt att 

lösa.  Flera  av  repatriaternas  svar  angående  karriärplanering  och  arbete  vid 
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hemkomsten stämmer med de tidigare studier som delgivits i den här uppsatsens 

teoriavsnitt. De tycker, likt expatriaterna i Suutari & Brewsters studie från 2003, att 

utlandsvistelsen bidragit till att bygga upp egen kunskap och erfarenhet, men att en 

eventuell karriärutveckling snarare berott på eget driv och kontakter än på Ericssons 

vilja  att  premiera  arbete  utomlands.   Den  kunskap  som  byggts  upp  under 

utlandsuppdraget  verkar  inte  premieras  i  någon  typ  av  karriärplanering.  Enligt 

Pattie et al. (2010) skulle det kunna leda till att repatriater säger upp sig då Ericsson 

inte tar tillvara på repatriaternas nya kunskap via kunskapsöverföring.

5.1.4 Plan för repatriering 
Ett annat planeringsverktyg som bidrar till en mer effektiv repatriering är att ha en 

konkret plan för återvändandet till hemlandet. Det bör alltså redan från starten av 

expatrieringsuppdraget finnas en plan eller tanke kring det sista steget. Jassawalla et 

al. (2004) menar på att information om repatrieringsprocessen bör ges redan innan 

utlandsuppdraget börjar och det ska vara tydlig hur repatrieringen kommer gå till 

tidigt. Black & Gregersen (1999) samt Vermond (2001), föreslår att det viktigaste är 

att  expatriaten  vet  vad  som ska  ske  vid  hemkomsten  minst  sex  månader  innan 

hemfärden.  Ericsson försöker  att  i  viss  mån planera  och  informera  sex  månader 

innan hemresan,  men utifrån det  respondenterna i  vår  studie berättat  håller  inte 

denna planering riktigt måttet, utifrån vad Ericsson själva vill att den ska uppnå. 

Ericsson vill  att  deras checklista,  som skickas ut när det är sex månader kvar av 

uppdraget, ska vara till hjälp som ett verktyg för repatriaten. Det hjälper till i viss 

mån, men det handlar uteslutande om de praktiska bitarna vid återvändandet och 

repatriaterna har visat på att de saknat en personlig kontakt med företaget.

5.2 Kommunikation 
5.2.1 Kontaktperson 
För att  åstadkomma en effektiv repatriering är  det  viktigt  att  expatriaten kan ha 

kontakt  med någon inom hemorganisationen under utlandsuppdraget.  Det  är  av 
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stor fördel om repatriaten har en utsedd kontaktperson som denne kan förmedla 

information om hur själva uppdraget går samt vad hen har lärt sig samt att denna 

kontaktperson även kan uppdatera repatriaten om vad som händer i organisationen 

(Jassawalla  et.  al.,  2004;  Black  &  Gregersen,  1999).  Inom  Ericsson  har  inte 

expatriaterna  någon  specifik  kontaktperson,  under  intervjuerna  nämner  fler  av 

expatriaterna att de gärna hade haft någon att prata med på HR eller liknande. Den 

enda kontakt som de ska eller bör hålla kontakt med är deras hemmachef, och i vissa 

fall, på grund av flertalet omorganisationer kan det vara så att de inte ens har träffat 

denne chef.  Är personen ute på ett  längre uppdrag kan det ha bytts chefer flera 

gånger vilket då lett till att denna kontakt minskar ännu mer. 

5.2.2 Regelbunden kommunikation 
Howe-Walsh  &  Torka  (2017),  Jassawalla  et.  al.  (2004),  Black  &  Gregersen  (1999) 

menar  alla  på  att  regelbunden  kommunikation  med  hemorganisationen  under 

utlandsvistelsen leder till en mer effektiv repatriering. Ericsson har i sitt ramverk ett 

årligt utvecklingssamtal (IPM) planerat mellan närmsta chef hemma och expatriaten, 

men detta samtal handlar främst om deras personliga utveckling och sker inte i alla 

fall. Det bör enligt Howe-Walsh & Torka (2017) finnas någon mer typ av regelbunden 

kommunikation som även bör öka under slutet av vistelsen för att säkerställa en så 

smidig  hemkomst  som  möjligt.  Från  International  Mobility  Swedens  sida  ska 

kommunikation ske med närmsta chefen i hemorganisationen, och det är de direktiv 

som ges.  Repatriaterna  förklarade  att  de  mestadels  hade  kontakt  med folk  i  sitt 

privata  nätverk  och  att  det  inte  fanns  något  intresse  från  Ericsson  att  föra  en 

regelbunden dialog.

5.3 Mentorskap 
Mentorskap som verktyg för effektiv repatriering används inte direkt i någon form 

på Ericsson. Expatriater har ingen tilldelad mentor, sponsor eller coach och det finns 

inte  heller  någon  funktion  inom  bolaget  för  stöd  på  en  mer  personlig  nivå. 

Repatriaterna  själva  nämner  att  de  gärna  haft  någon  att  prata  med,  dels  för 
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karriärplanering, men också privat för att bearbeta upplevelser eller dela med sig av 

dem. Utifrån intervjuerna har vi fått veta att det på Ericsson är närmsta chefen i 

hemorganisationens ansvar att vara den här kontakten, men även att denne dels ofta 

inte vet att det ansvaret ligger hos hen och dels att det inte finns tid eller möjlighet. 

Tidigare studier har rekommenderat att en funktion på HR finns tillgänglig för detta 

stöd,  alternativt  en  mentor  i  form  av  en  tidigare  expatriat,  men  i  Ericssons  fall 

handlar det snarare om att hitta någon i sitt eget nätverk som kan finnas till hjälp och 

stöd för att underlätta både under utlandsvistelsen och vid hemkomsten.
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6. Avslutning 

I detta avslutande kapitel belyses intressanta observationer som framkommit genom 

studien och processens effektivitet och eventuella förbättringsmöjligheter diskuteras. 

Diskussionen följs av studiens slutsatser och avslutningsvis presenteras förslag på 

vidare forskning.

6.1 Diskussion 
Då mycket  av  det  vi  funnit  i  den tidigare  litteraturen pekat  på  att  en  ineffektiv 

repatrieringsprocess leder till att folk slutar i anslutning till repatrieringen finner vi 

det  viktigt  att  poängtera  att  de  vi  talat  med,  trots  deras  ofta  negativa  syn  på 

Ericssons repatrieringsprocess, valt att stanna i företaget. Trots till synes stora brister 

i karriärplanering, kommunikation och mentorskap från företagets sida har de alla 

lyckats  hitta  tillbaka och stannat  länge i  organisationen efter  hemkomsten.  Detta 

visar  vidare  på  att  en  effektiv  repatrieringsprocess,  såsom  den  tagits  fram  i 

akademin, inte nödvändigtvis behövs för att behålla nyckelpersoner i bolaget efter 

uppdrag utomlands.

En  ineffektiv  eller  ogenomtänkt  repatrieringsprocess  ställer  större  krav  på 

expatriater. Vår studie av Ericssons processer vid repatriering visar att ett stort och 

starkt  personligt  nätverk  är  det  som  gör  att  individer  hittar  nya  tjänster  vid 

hemkomsten och stannar på företaget. Mycket ansvar ligger på den enskilde både 

när det gäller att hålla kontakt mer organisationen och hemlandet, men även när det 

gäller  andra  aspekter  såsom  att  hitta  passande  boende,  skolor  och  annat  vid 

hemkomst. För att våga ta steget och åka på utlandsuppdrag idag, inom Ericsson, 

krävs en stark vilja och eget driv, ett stort kontaktnät och en stabil supportstruktur 

med vänner och familj.
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Något vi reagerade på var att både International Mobility och repatriaterna själva 

visste  att  det  tidigare  erbjudits  mer  förberedelse,  utbildning  och  stöd  vid 

expatriering, men att detta dragits ned på i takt med att färre också får möjlighet att 

åka på längre utlandsuppdrag. Beslutet att dra ned på resurser vid både utresa och 

hemkomst  tycks  ha  kommit  ur  att  de  erbjudna  resurserna  inte  nyttjats  i  den 

utsträckning som hade behövts för att göra dem lönsamma. Repatriaterna var mer 

än villiga att prata med oss om sina upplevelser både under utlandsvistelsen och vid 

hemkomsten vilket tyder på att ett behov av att dela med sig finns hos individen. 

Dock sade flera av de vi pratade med att om det hade funnits en sådan resurs hade 

de troligtvis inte nyttjat den. Den slutsats som kan dras ur detta är att behovet finns, 

men det kanske inte är företagets uppgift att fylla det. En viktigare aspekt tycks vara 

en privat supportstruktur och rimliga förväntningar. 

De repatriater vi  talat  med var överlag nöjda med att  de valt  att  åka och arbeta 

utomlands i perioder. De poängterade att de fått se saker från nya perspektiv, lärt sig 

om nya typer av människor och upplevt en mängd olika saker de aldrig hade kunnat 

göra  om  de  stannat  kvar  i  Sverige.  Flera  av  dem  uttryckte  dock  en  känsla  av 

besvikelse för att inte få en topposition direkt vid återvändandet och ett missnöje 

över att inte vara helt önskad i hemorganisationen. Kanske är det så att för individen 

idag  är  det  just  nya  erfarenheter  och  personlig  utveckling  som  lockar  i  ett 

utlandsuppdrag, medan det för organisationen fortfarande är viktigast att  ha rätt 

kompetens på rätt plats i organisationen. Stämmer det, vilket vår studie visar på, 

tyder det på att den viktigaste delen i att uppnå en effektiv repatriering är att hålla 

förväntningarna hos alla inblandade på rätt nivå.

6.2 Slutsats 
Idag använder Ericsson få av de verktyg som finns tillgängliga för att åstadkomma 

effektiv repatriering och både repatriater och ansvariga på HR önskar att det gjordes 

mer.  Från  individens  perspektiv  ges  för  lite  personligt  stöd,  och  planering  och 

kommunikation  sker  på  oregelbunden  basis.  Viss  framförhållning  ges  genom 
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checklistor och organisationen visar sitt  stöd och uppskattning genom att stötta i 

logistiska  frågor  såsom  boende,  skolor  och  resor  till  och  från  Sverige. 

Kommunikation  ska  enligt  policy  ske  regelbundet  med  närmsta  chef  i 

hemorganisationen,  men  på  grund  av  omorganisationer  och  förändringar  under 

utlandsuppdraget har det visat sig vara ett icke-fungerande koncept i praktiken och 

expatriaterna väljer snarare att ta kontakt med personer som de har en personlig 

relation till. Utifrån det teoretiska ramverk som lagts fram kan det konstateras att 

repatrieringsprocessen på Ericsson inte  är  fullt  effektiv.  Studien belyser  också att 

verktyg  för  effektiv  repatriering  använts  i  större  utsträckning  tidigare,  men  att 

resurserna  kring  utlandsuppdrag  minskat  då  de  inte  utnyttjats  i  tillräckligt  hög 

utsträckning  av  de  anställda.  Är  effektiv  repatriering  en  outnyttjad  resurs  som 

företag bör lägga tid och resurser på eller är det ett överflödigt verktyg? Då denna 

studie endast undersökt repatrieringsprocessen genom individer som valt och haft 

möjlighet att stanna i företaget tycks dessa personer ha fått det stöd och den hjälp de 

behövt, men det utesluter inte att andra inte varit lika lyckosamma. Avslutningsvis 

tyder studien på att “effektiv repatriering” snarare bör ses som en verktygslåda än 

ett färdigt program. Specifika verktyg bör väljas ut, anpassas till verksamheten och 

användas i den mån de gör nytta och används av individerna för att åstadkomma en 

så smidig och lyckad repatriering som möjligt för både företag och individ.

6.3 Förslag till vidare forskning  
Studiens omfattning lämnar en önskan om att undersöka repatriering i ett bredare 

perspektiv  där  ett  större  antal  repatriater  i  olika  befattningar,  på  olika 

arbetsområden,  i  olika  företag  tillfrågas  om  deras  behov  av  en  effektiv 

repatrieringsprocess.  Att  även  studera  de  som  varit  utomlands,  men  som  sedan 

slutat  i  bolaget  inom  ett  år  efter  hemkomsten  vore  av  intresse  för  att  fördjupa 

förståelsen om effektiv repatriering i praktiken. Slutade de på grund av en bristfällig 

repatrieringsprocess eller av andra anledningar som familjeförändringar eller nya 

mål i livet?  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Bilagor 
Frågeguide 
För att skapa intervjufrågorna skapades en tabell vilken innehöll de mest centrala 

begreppen  från  effektiv  repatrieringskapitlet  för  att  skapa  ett  ramverk  till 

intervjufrågorna.

Frågor till HR

Aspekt Generell frågeställning Centrala begrepp

Planering Vad? När? Varför? utbildning, tydliga mål, 
arbetsbeskrivning, 
deltagande (expat), tid? 
Policy för repatriering

Kommunikation När? Hur ofta? Vem? 
Varför?

Ansvarig i hemorg.? 
Kommunikation mellan 
hem och utlandsorg.? 
Vem pratar expat med? 
Envägs komm. eller 
dialog

Mentorskap Vem? När? Varför? Kontaktperson på HR 
eller tidigare expat? 
Mentorskap alt. kontakt? 
Supportstruktur inom 
Ericsson

Frågor till repatriater

Aspekt Generell frågeställning Centrala begrepp

Planering Vad? När? Hur? Vem?  Upplevd förberedelse.

Kommunikation  När? Hur ofta? Vem?  Upplevt stöd utomlands. 
Kommunikation hemorg. 
vs utlandsorg?

Mentorskap  Vem? När? Hur?  Upplevt stöd vi 
hemkomst.
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Intervjuguide HR 

Berätta kort om vad vi vill göra, vad intervjun går ut på och vad vi vill få reda 
på.

Berätta om din roll och vad du gör på Ericsson.

Process? För expatriating, traineeprogram repatriering…

Planering (före och under utlandsvistelsen)
Planerar ni expartiaternas hemkomst?
Om ja, hur och när börjar ni planera?
Fråga om standariserad process/policy
Har processen gällande planering förändrats över tid?

Mål med expatrieringen?
Development - karriräsmål?
Objectives att uträtta/nå?

Kommunikation (under utlandsvistelsen)
Hur kommunicerar ni med den utlandsstationerade?
Vem pratar denne med?
Hur ofta?
Dialog/envägskommunikation - alltså att expaten endast hör av sig tillbaka till 
huvudkontoret eller förs en dialog?
Hur tar man tillvara på expatriaternas erfarenhet då de kommer hem?

Mentorsskap
Specifik kontaktperson?
Möjlighet till support/hjälp inom Ericsson?

Övrigt
Statistik
Hur många som skickas ut kommer tillbaka hit?
Hur många stannar inom Ericsson?
Hur många byter org. efter utlandsupddrag?
Hur har er repatrieringsprocess förändrats under de närmsta 20 åren? 

�43



Intervjuguide - Repatriater 

BAKGRUND & INFO

Berätta lite om dig själv! 
Hur såg din sociala och yrkesmässiga 
situation ut när du åkte och när du kom 
hem? 
Namn
Bakgrund
Yrkesroll/titel, familjesituation, ålder (vid 
avresa + hemkomst), 

Kan du berätta lite om själva 
uppdraget?
Hur fick du utlandsuppdraget?

- framförhållning
- sökt/ombedd

Varför åkte du?
Var var du? 
När åkte du? Hur länge?
Vilket uppdrag? 

Var uppdraget tydligt från början? 
Visste du vad som krävdes av dig?

Förberedelse inför avresa?
Var det någon förberedelse för dig innan du åkte? 
Erbjöds någon förberedelse från Ericssons sida?
Kände du dig redo när du åkte?

Kommunikation med Ericsson under utlandsvistelsen?

Hur var det att komma tillbaka? 
Var något jobbigt med att lämna?
Kände du behov av någon typ av stöd vid hemkomsten?

Om ja, fick du något stöd vid hemkomsten av företaget?
Var det något som var speciellt “svårt” att komma hem till? 

Kultur, omgivning, människor, praktiska saker (som boende), arbete?
Kände du att man värderade din nya erfarenhet väl tillbaka i Sverige?

Har du varit med om att många slutat efter utlandsuppdrag? 
Varför stannade du kvar?

Vill du tillägga något?
intressant för studien / ngt du trodde vi skulle fråga om men inte gjorde ? 

Om vi kommer på något mer i efterhand, går det bra att komplettera via telefon 
eller mail?
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PLANERING AV HEMKOMST 
Vad? Hur? När? Vem? 

KOMMUNIKATION MED ORGANISATIONEN 
När? Hur ofta? Vem?  
Uppmuntrades det?  
Tog du kontakt eller org.? Envägs / dialog? 

MENTORSKAP 
Hade du en mentor eller kontaktperson? Vem? När?


