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Sammanfattning 

Multinationella bolag skickar anställda på utlandsuppdrag för att kunna upprätthålla 

konkurrenskraft på den globala marknaden och få internationell erfarenhet. 

Expatriering är ett väl utforskat område som företag lägger ned mycket tid på att 

förbereda. Däremot har det visat sig vara betydligt mer komplext för företag att planera 

inför den anställdes hemkomst och genomföra en tillfredsställande repatriering. 

Forskningen brister i att undersöka om företagen och expatriaten har likvärdiga 

förväntningar på vad utlandsuppdraget ska uppfylla och leda till i framtiden. Med 

utgångspunkt i problemen kring en väl fungerande repatriering var syftet med 

uppsatsen att genom intervjuer undersöka om och hur förväntningar möts inom ett 

multinationellt bolag. Detta gjordes utifrån ett helhetsperspektiv där expatriat, repatriat 

och företag inkluderas. Det framgår av den analys som gjorts att förväntningarna möts. 

Företaget som undersökts har rutiner för en repatriering men det har identifierats att 

det är viktigare att möta förväntningarna än att ha en utstakad process för 

repatrieringen. Vidare lyfter expatriater och repatriater fram att det vore positivt om 

företaget efter hemkomsten tog in fler aspekter än de förväntningar som finns relaterat 

till arbetet. Genom att göra det kan företaget göra sig ännu mer konkurrenskraftig och 

ta tillvara på mer kunskap.  
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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett tack till de som hjälpt oss att genomföra denna uppsats. 

Vi vill speciellt tacka företaget som undersökts och de som ställt upp på intervju och 

delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har spelat en viktig roll för 

uppsatsen. Vi vill vidare tacka vår handledare Cecilia Pahlberg för uppmuntran och stöd 

samt vår seminariegrupp för givande opponeringar med värdefulla synpunkter och råd 

längs arbetets gång. 
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Rebecca Ahlbin & Emelie Engvall 
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1. Introduktion  
Dagens dynamiska företagsmiljö med gränslösa möjligheter gör att multinationella 

företag är i behov av global kunskap. En av många anledningar till varför bolag skickar 

anställda på utlandsuppdrag är för att kunna upprätthålla konkurrenskraft på den 

globala marknaden (Paik et al. 2002). Internationell erfarenhet värderas högt av 

multinationella företag och betraktas som värdefullt för företags utveckling i och med 

den kunskap och erfarenhet som erhålls av ett utlandsuppdrag (Spreitzer et al. 1997). 

Allt fler multinationella bolag skickar därför anställda på uppdrag utomlands till 

företags dotterbolag eller subenheter - detta kallas för expatriering. Expatriering är ett 

väl utforskat område som företag lägger ned mycket tid på att förbereda. Greer och 

Stiles (2016) betonar att det däremot har visat sig vara mer komplext för företag att 

planera inför den anställdes hemkomst - repatrieringen. Författarna definierar att de 

som är anställda av ett företag och är ute på uppdrag kallas för expatriater. När 

expatriaterna återvänder hem blir de repatriater.  

 

Genom repatrieringen kan företag ta till vara på och omsätta den kunskap och de 

erfarenheter som repatriaten fått från utlandsuppdraget, därav är repatrieringen viktig. 

(Nery-Kjerfve & McLean, 2012). Den forskning som finns gällande repatriering har lett 

till olika metoder för hur repatrieringen bör ske på ett effektivt sätt (Jassawalla et al. 

2004). Trots detta verkar inte företag kunna implementera metoderna på ett bra och 

effektivt sätt då många repatriater lämnar bolagen en kort tid efter hemkomsten (Greer 

& Stiles, 2016; Stahl et al. 2009). Forskning visar på en oroväckande hög 

omsättningsgrad bland repatriater på 25 procent (Pattie et al. 2010). Hur väl 

repatrieringen fungerar kan därför vara avgörande för huruvida repatriaten väljer att 

stanna inom bolaget eller inte (Black, 1992). Några av de faktorer som gör 

repatrieringen svår är skiljaktiga förväntningar, repatriatens svårigheter att 

återanpassa sig samt möjligheten att omsätta repatriatens nya erfarenheter och 

kunskaper på ett sätt som gynnar både repatriaten och företaget (Stroh et al. 1998). 

Repatriaten kan tycka att den har mindre autonomi och mer osäkerhet i sina 

arbetsuppgifter samt en förlust av status eftersom det vid hemkomsten inte läggs ned 

lika mycket tid och resurser på repatriaten som innan och under utlandsuppdraget 

(Hyder & Lövblad, 2007). 
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Enligt Paik et al. (2002) brister den befintliga litteraturen i att undersöka om företagen 

och repatriaten har samma förväntningar på vad utlandsuppdraget ska uppfylla och 

leda till i framtiden. Jassawalla et al. (2004) poängterar att forskningen på området är 

otillräcklig då det kommer till att förklara betydelsen av repatriatens förväntningar i 

upplevelsen av repatrieringen. Om förväntningarna ser olika ut för parterna finns det en 

risk att det påverkar utfallet av repatrieringen negativt (Paik et al. 2002). Detta 

understryks av Black (1992) som poängterar att ju mer exakta förväntningar en 

repatriat haft gällande sin hemkomst och arbetsuppgifter, desto bättre upplevs 

repatrieringen. Stroh et al. (1998) understryker också betydelsen av att företagen 

behöver se till att expatriatens förväntningar överensstämmer med verkligheten som 

expatriaten kommer att möta när den kommer tillbaka. Vidare framhäver Paik et al. 

(2002) att en del av problemen med att uppnå en framgångsrik repatriering är 

avsaknaden av tydlig kommunikation mellan parterna under hela expatrieringen.  

 

Utifrån redogörelsen ovan är expatriatens och repatriatens förväntningar och 

företagens förmåga att uppfylla dessa förväntningar centrala och viktiga för den 

upplevda framgången i repatrieringen. Tidigare forskning har till stor del utforskat vad 

företag bör förbättra och att det är företaget som ska se till att expatriatens och 

repatriatens förväntningar överensstämmer med företagets förväntningar (Suutari & 

Brewster, 2002). Dock belyses det inte huruvida företag har några förväntningar på 

repatriaten. Det tyder på en “envägs-relation” där det enbart tas hänsyn till en parts 

bekymmer och krav. Det är matchningar eller miss-matchningar av förväntningar som 

kan ha betydelse för framgången hos en repatriering enligt Yan et al. (2002).  Det tyder 

på vikten av att integrera både företag och anställda då förväntningar ska undersökas. 

Vidare identifieras ytterligare ett forskningsgap, tidigare forskning har i stor omfattning 

genomförts i USA. Paik et al. (2002) har gjort en studie gällande förväntningar och 

repatriering och kom fram till att förväntningarna kan skilja sig mellan skandinaviska 

länder och i USA då exempelvis företagsstrukturen ser annorlunda ut. 
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1.1 Syfte  

Med utgångspunkt i problemen kring en väl fungerande repatriering är syftet med 

uppsatsen att undersöka om förväntningar på repatrieringen möts inom ett 

multinationellt bolag. För att uppnå ett helhetsperspektiv på förväntningar och 

repatriering kommer tre olika perspektiv att undersökas; företagets, expatriaters och 

repatriaters syn på förväntningar. Syftet kommer att undersökas genom tre frågor.  

1.2 Forskningsfrågor 

● Hur ser respektive perspektivs förväntningar ut på repatrieringen och hur möts 

dessa inom det valda bolaget? 

● Hur ser företagets förväntningar ut på expatriater och repatriater? 

● Hur ser expatriaternas och repatriaternas förväntningar ut på företaget? 
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2. Teoretiskt ramverk 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Detta kapitel har för avsikt att redogöra för centrala begrepp, tidigare och aktuell 

forskning inom området och relevanta teorier kopplade till repatrieringen samt till olika 

förväntningar på den. Avslutningsvis presenteras en analysmodell vars syfte är att rama 

in teorin kopplat till studiens ämne.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Varför skickar företag anställda på utlandsuppdrag? 

För att kunna upprätthålla konkurrenskraft på den globala marknaden skickar bolag 

anställda på utlandsuppdrag (Paik et al. 2002). Ett utlandsuppdrag brukar vanligtvis 

vara mellan två till fem år (Stroh et al. 1998). En viktig faktor för företags 

internationella framgång är att överföra bolagets kärnkompetenser till global nivå och 

användning av expatriater har visat sig vara ett effektivt sätt att genomföra det på. Paik 

et al. (2002) betonar att repatriaten efter ett utlandsuppdrag således besitter 

internationella perspektiv som anses vara en viktig beståndsdel i ett bolags arbete för 

att ackumulera global kunskap. Därav är det kritiskt för företag att lyckas med 

repatrieringen. 

2.2 Repatriering, en del av expatriering 

Definitionen av expatriering är att skicka anställda på uppdrag utomlands under en 

begränsad tid. Expatriater är således anställda av multinationella företag som genomför 

internationella arbetsuppdrag. Utlandsuppdragen är så pass långa att det för 

expatriaterna innebär en tillfällig flytt till ett annat land. De olika faserna inom 

expatriering kan delas in i förberedelse, uppdrag och repatriering (Greer & Stiles, 2016). 

Expatriater blir med det sagt repatriater när de återvänder hem. Efter uppdraget 

behöver repatriaten återintegreras till dennes ursprungliga arbetsplats i hemlandet. 

Repatrieringen är viktig eftersom den har till uppgift att ta tillvara och omsätta den 

kunskap och erfarenhet som repatriaten besitter efter avslutat utlandsuppdrag (Nery-

Kjerfve & McLean, 2012). Repatrieringen kan exempelvis innehålla planering inför 

hemkomsten, karriärsplanering och kommunikation (Black & Gregersen, 1999). 
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Jassawalla et al. (2004) understryker samma sak som ovan samt att ett 

mentorsprogram kan vara aktuellt inom repatrieringen för att den ska vara effektiv. 

2.3 Hantering av repatriering 

När en expatriering genomförs krävs det en omfattande anpassning till den nya 

situationen för expatriaten och eventuellt tillhörande familj. Det finns samtidigt 

forskning som visar att hemkomsten kan vara en lika stor utmaning. Hyder och Lövblad 

(2007) menar exempelvis att genomförandet av ett utlandsuppdrag förknippas med 

känslor som spänning och entusiasm medan återvändandet hem kan förknippas med 

oro över återanpassningen och att få använda sina nyvunna erfarenheter. 

 

Vissa företag har dock inte ett starkt behov av en ordentlig repatriering. Det har funnits 

en generell uppfattning från ett företagsperspektiv som lyder: After all, the individual is 

’coming home’, so how much adjustment can there be? (Black, 1992, s.177). Trots att det 

är länge sedan artikeln publicerades finns det litteratur som påvisar att det fortfarande 

är problematiskt för bolag att lyckas med repatrieringen. Utifrån studier mellan 1992-

2010 har siffran varit stagnerad på 25 procent för repatriater som väljer att avsluta sin 

anställning (Black, 1992; Pattie et al. 2010). En förklaring till detta är att det finns 

skiljaktigheter angående förväntningar från företag respektive repatriat eftersom de 

förväntar sig fler aktiva handlingar från företagen medan företagen i sig förväntar sig 

att de ska vara självständiga i återanpassningen (Paik et al. 2002).  

 

Hyder och Lövblad (2007) understryker att under men framförallt i början av 

utlandsuppdraget kan expatriaten uppleva en kulturchock eftersom livs- och 

arbetsmiljön samt expatriaten själv förändras. Vid hemkomsten kan repatriaten ha en 

bild av företaget baserat på hur det var innan utlandsuppdraget och på så sätt förvänta 

sig att komma tillbaka till en bekant arbetsplats, vilket inte alltid är fallet. Följden av 

detta kan således bli att förväntningarna hos repatriaten inte stämmer överens med 

verkligheten, vilket då kallas omvänd kulturchock (Hyder & Lövblad, 2007). 
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2.4 Förväntningar inom repatrieringen 

Som tidigare nämnt skiljer sig förväntningar mellan företaget och expatriat samt 

repatriat. Paik et al. (2002) betonar till exempel att bolaget inte ser repatriaternas 

behov av att återintegreras hemma, utan förväntar sig att de ska vara självständiga i 

återanpassningen till ordinarie kontor såväl som hemlandet. Författarna belyser att det 

är viktigt att företagets och repatriatens förväntningar stämmer överens med varandra 

och möts eftersom det då är mindre risk att anställda lämnar företaget. Vidare betonar 

både Paik et al. (2002) och Yan et al. (2002) att det är viktigt att ha en strategi för att 

möta förväntningar eftersom expatriaten och repatriaten ofta har fler förväntningar än 

vad bolaget verkställer. 

2.4.1 Det psykologiska kontraktet 

I repatrieringen är det viktigt att förväntningarna mellan repatriat och företag möts. Om 

inte, finns det risk att repatrieringen upplevs som misslyckad, av båda eller någon av 

parterna. Ett teoretiskt ramverk som ofta behandlar förväntningar är teorin om 

psykologiska kontrakt. Enligt Rousseau (1989) beskrivs det psykologiska kontraktet 

bestå av oskrivna förväntningar mellan företag och expatriat eller repatriat. Stroh et al.  

(1998) understryker att detta kontrakt exempelvis innebär hur en anställd förväntas att 

bli behandlad av sin chef och på sin arbetsplats. Det poängteras av Stroh et al. (1998) att 

ett misslyckande att uppfylla det psykologiska kontraktet från den ena parten kan 

minska engagemanget hos den andre. Guzzo et al. (1994) understryker att vid brytande 

mot det psykologiska kontraktet finns det risk att repatriaten lämnar företaget. Chi och 

Chen (2009) understryker vidare att när repatriaten upplever det psykologiska 

kontraktet som uppfyllt, korreleras det negativt till intentioner att säga upp sig. 

 

Guest (1998) har kritiserat det psykologiska kontraktet gällande huruvida det faktiskt 

är ett kontrakt och att det tycks vara svårt att operationalisera. Rousseau (1998a) 

bemöter denna kritik och understryker att det psykologiska kontraktet är precis som 

andra fenomen i samhällsvetenskap, en social konstruktion. Rousseau (1998b) 

beskriver vidare att det psykologiska kontraktet operationaliseras genom 

förväntningar. Till exempel har Stroh et al. (1998; 2000) operationaliserat det 

psykologiska kontraktet genom att mäta förväntningar. Guest är även kritisk till hur det 
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psykologiska kontraktet skiljer sig från förväntningar. Rousseau besvarar kritiken 

(1998a) genom att säga att det skiljer sig mycket då ett brytande av det psykologiska 

kontraktet har mycket större konsekvenser än att enbart inte möta förväntningar. 

2.5 Två olika huvudteman på förväntningar inom repatrieringen 

Att uppnå en lyckad repatriering kan vara problematiskt då det är beroende av vad 

varje part (chef respektive repatriat) inkluderar i vad som anses vara lyckat.  Stroh et al. 

(1998) menar exempelvis att vissa chefer inkluderar både arbetsrelaterad och icke-

arbetsrelaterad tillfredsställelse för att en repatriering ska ses som lyckad medan andra 

enbart inkluderar den arbetsrelaterade tillfredsställelsen. Arbetsrelaterad 

tillfredsställelse syftar bland annat till att repatriatens nya erfarenheter kan omsättas i 

företaget och icke-arbetsrelaterad tillfredsställelse tar bland annat hänsyn till 

repatriatens familj, deras mående och återanpassning. Författarna menar vidare att 

repatriaten kan uppleva repatrieringen som mindre lyckad om hen förväntar sig att den 

personliga tillfredsställelsen också ska vara en del av repatrieringen, men den inte är 

det. Här betonas återigen betydelsen att förväntningar mellan företag och expatriat 

samt repatriat ska mötas. Utifrån detta resonemang kan det identifieras två 

huvudteman för förväntningar - arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade. Dessa 

används för att kategorisera och identifiera forskning på området om förväntningar på 

repatriering. 

2.5.1 Arbetsrelaterade förväntningar 

Fortsättningsvis kan förväntningar på arbetsuppgifter och karriärutveckling leda till 

missnöje om förväntningarna inte överensstämmer med verkligheten (Kraimer et al. 

2009). Ahad et al. (2008) menar att repatriaten kan bli besviken då den förväntar sig att 

den nya arbetsrollen ska vara mer avancerad. Detta kan i värsta fall leda till att en 

repatriat säger upp sig (Haslberger & Brewster, 2009). Företag måste därför ha rutiner 

som kan hantera dessa förväntningar på ett bra sätt.  

 

Enligt Black (1992) och Stroh et al. (1998;2000) kan en anställd vid sin hemkomst ha 

förväntningar gällande olika aspekter i sina arbetsuppgifter. Till exempel kan det handla 

om vilka krav arbetsuppgifterna har, vilka begränsningar arbetsuppgifterna har och hur 
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arbetsuppgifterna ska utföras och autonomin inom dessa. Aspekterna har använts i 

forskning om psykologiska kontrakt och förväntningar på repatriering. Dessa har sedan 

relaterats till engagemang och jobbtillfredsställelse. Stroh et al. (1998) drar bland annat 

slutsatserna att då förväntningar på krav i arbetsuppgifterna överensstämmer med 

verkligheten är engagemanget högt men desto lägre om begränsningarna är fler än vad 

som förväntades från början. Det låga engagemang kan således innebära att en anställd 

lämnar företaget. 

 

Författarna Ahad et al. (2008) och Suutari och Brewster (2002) understryker att 

repatriater kan efter utlandsuppdraget förvänta sig att uppnå en högre position i 

företaget och att karriären ska ha tagit ett steg framåt. Det kan även finnas en förväntan 

om att det ska finnas en plan för hur detta ska genomföras samt att företaget ska finnas 

där som stöd under hela repatrieringen. Ovan nämnda författare anger även att vissa 

repatriater uppger att när de kommit hem och tittar tillbaka på repatrieringen, 

förväntade de sig att företaget skulle ha stöttat dem mera. Stödet gäller både i form av 

kommunikation om nya arbetsuppgifter, återanpassningen till hemkontoret och 

hemlandet. Repatriaten kan även uppleva att företaget och kollegorna runt omkring inte 

tar till vara på den kunskap som denne erhållit från uppdraget (Kraimer et al. 2009). Att 

företaget inte kan möta förväntningarna på hur företaget ska ta tillvara på kunskapen 

innebär precis som nämnt, att repatriaten kan överväga att lämna företaget (Black, 

1992; Guzzo et al. 1994; Kraimer et al. 2009). I Suutari och Brewsters (2002) studie om 

finska repatriater upplevde repatriaterna dock att deras förväntningar möttes vid 

hemkomsten. Detta berodde däremot inte på att bolaget aktivt ansträngt sig för att 

återanpassa repatriaten och ta till vara på kunskaper, utan snarare att utlandsvistelsen i 

sig varit bra. 

2.5.2 Icke-arbetsrelaterade förväntningar 

En observation som gjorts i och med litteraturöversikten inom området förväntningar 

och repatriering är att många vetenskapliga artiklar de senaste 20 åren fokuserar på 

företagens engagemang i repatriatens återanpassning till arbetsrollen och dess 

uppgifter. Forskningen har dock inte i lika stor utsträckning undersökt betydelsen av 

faktorer som inte direkt är arbetsrelaterade men som kan påverka hur repatrieringen 

upplevs. Trots detta, uppmärksammade Black redan år 1992 att icke-arbetsrelaterade 
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förväntningar anses påverka hur repatrieringen upplevs. De faktorer som anses vara 

icke-arbetsrelaterade enligt Stroh et al.  (1998) och Black (1992) är; hur den 

övergripande ekonomiska situationen ser ut, boendesituationen, levnadsstandarden 

och hur partnern/familjen trivs med situationen.  

 

Stroh et al. (1998) tar emellertid upp att repatriaten under repatrieringen kan ha 

förväntningar på företagets omhändertagande utöver vad som är inom ramen för 

arbetet. Forskarna undersöker hur dessa förväntningar relaterar till 

arbetstillfredsställelse. Det har visat sig att stödet gällande icke-arbetsrelaterade 

faktorer har en påverkan för huruvida expatriaten utvecklar ett engagemang för sin 

arbetsroll under uppdraget eller inte. De icke-arbetsrelaterade faktorerna menar 

forskarna har en stor betydelse för hur den anställde trivs under sitt utlandsuppdrag. 

Därav hävdar forskarna att dessa faktorer även är viktiga att inkludera under 

repatrieringen eftersom de kan påverka hur repatriaten trivs efter hemkomsten.  

 

Enligt Stroh et al. (1998) har erfarenheten som erhålls av att bo och arbeta under en 

längre tid i ett annat land med en ny kultur en påverkan på hur repatriaten tänker och 

hur denne beter sig både på jobbet och i privatlivet. Genom att informera repatriaten 

och dennes familj om sådant som påverkar delar av deras privata liv underlättar att 

förväntningarna på hemkomsten och återanpassningen till hemlandet överensstämmer 

med verkligheten. Arbetstillfredsställelsen hos repatriaten kan på så vis öka då Stroh et 

al. (1998) visar att repatriatens engagemang för företaget på hemmaplan ökar om 

partnerns förväntningar inom de icke-arbetsrelaterade faktorerna överträffas i och med 

hemkomsten. 
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2.6 Teoretisk analysmodell 

Inom forskningen urskiljs det att repatriaten har förväntningar på repatrieringen som 

företagen inte alltid kan bemöta och företagen förväntar sig att repatriaten ska vara 

självständig i repatrieringen. Fortsättningsvis understryker forskningen att en 

repatriering anses som lyckad då repatriatens förväntningar överensstämmer med 

företagets verkställande av förväntningarna. Företagets förväntningar på expatriaten 

och repatriaten har dock hittills inte varit varken centrala eller undersökta i forskning, 

utan det är främst expatriatens och repatriatens förväntningar på företaget som varit 

centrala. Uppsatsen syftar därför till att undersöka hur företagets respektive 

expatriatens och repatriatens förväntningar ser ut på varandra och repatrieringen samt 

om och hur de möts.  

 

Ett sätt att analysera repatrieringen och förväntningarna inom den är genom det 

psykologiska kontraktet. När det psykologiska kontraktet inte uppfylls i en repatriering, 

alltså när förväntningarna inte möts, innebär det att engagemanget minskar hos 

repatriaten och i värsta fall kan repatriaten välja att avsluta sin anställning. Det har 

vidare identifierats två olika huvudteman för förväntningar inom repatriering - 

arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade förväntningar. I aktuell forskning 

åskådliggörs det att i större utsträckning i repatrieringen är fler förväntningar från 

expatriat och repatriat på handlingar som företaget ska uppfylla än vad företaget anser 

sig ha skyldighet att verkställa. Det gäller både för arbetsrelaterade förväntningar och 

icke-arbetsrelaterade förväntningar. Gällande de arbetsrelaterade förväntningarna kan 

expatriat och repatriat ha förväntningar på sin nya arbetsroll och karriärutveckling. 

Exempelvis kan det förväntas en högre position i företaget och att företaget ska ta till 

vara på den nya kunskapen som repatriaten fått. Expatriat och repatriat kan också ha 

förväntningar på att företaget ska vara ett stöd under återanpassningen till 

hemkontoret. De kan även ha icke-arbetsrelaterade förväntningar på företagets stöd 

gällande den ekonomiska situationen, omhändertagandet av familj och 

levnadsstandarden.  

 

Förväntningarna i samband med repatrieringen som expatriat, repatriat och företag har 

och relationen mellan dem finns sammanfattade i Figur 1. Genom analysmodellen 
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synliggörs vilka förväntningar som forskningen hittills berört och därmed vilka 

förväntningar som är relevanta för uppsatsens syfte. Vår analysmodell hjälper därmed 

till att kartlägga förväntningar på repatriering inom det valda företaget. Denna 

kartläggning kommer sedan att användas för att analysera om och hur förväntningarna 

möts inom företaget. 

 

 

Figur 1. Identifierade teman utifrån forskning inom förväntningar på repatriering. 
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3. Metod 
_________________________________________________________________________ 
 

Inledningsvis redogörs vald forskningsansats, vidare presenteras information om och 

motiv till det valda företaget. Därefter beskrivs insamlingen av empirin och därefter den 

metodologiska operationaliseringen av den teoretiska analysmodellen. Sedan redogörs 

metoden som använts vid bearbetning av empirin. Avslutningsvis presenteras hur 

studien förhåller sig till tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet samt 

förhållningssättet till etiska aspekter.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Kvalitativ metod - Semistrukturerade intervjuer 

Syftet och de valda forskningsfrågorna har undersökts genom en kvalitativ metod - 

semistrukturerade intervjuer. Den primära anledningen till att en kvalitativ ansats valts 

är eftersom det är intressant att få en djup förståelse om förväntningar inom 

repatriering. Genom semistrukturerade intervjuer behandlas förväntningar på ett mer 

ingående sätt än tidigare då mycket av den tidigare och betydande forskningen har 

gjorts med en kvantitativ ansats (jfr. Black, 1992; Stroh et al.  1998;2000).  

 

Uppsatsens ambition var att fånga tre olika perspektiv på förväntningar utifrån 

uppsatsens två teoretiska huvudteman. De olika perspektiven är utifrån företaget, 

expatriater under pågående utlandsuppdrag och repatriater. I teorin likställs 

expatriatens och repatriatens förväntningar. Vi vill undersöka förväntningar ur ett 

helhetsperspektiv och särskiljer därför expatriater och repatriater för att se huruvida 

det finns skillnader mellan dem som inte erfarit en repatriering och dem som redan 

gjort det. 

 

Genom avdelningen för utlandsuppdrag kunde företagets perspektiv på förväntningar 

fångas. Genom en intervju med en expatriat om vad som förväntas efter hemkomsten 

fångas ett perspektiv som ännu inte präglats av hur det gått till efter hemkomsten. 

Genom en intervju med en repatriat om vad som förväntades efter hemkomsten och av 

repatrieringen fångas ett perspektiv där intervjupersonen redan erfarit repatrieringen 

och vet vad den innebar. En kvantitativ forskningsmetod hade istället varit aktuell om 
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syftet exempelvis hade varit att undersöka samband mellan en väl fungerande 

repatriering och intentioner att säga upp sig. Kvalitativa metoder har nackdelar vilka 

kommer att redogöras för och diskuteras närmare under avsnitt 3.5 där uppsatsens 

kvalitet avhandlas. 

3.2 Urval 

3.2.1 Varför Delta? 

Initialt bestämdes det att ett stort multinationellt bolag är viktigt för att besvara syftet 

och forskningsfrågorna. Detta för att försäkra att företaget har tidigare erfarenhet av att 

behandla expatriater och repatriater. Det har antagits vara en fördel att företaget 

tidigare hanterat repatriater i större omfattning eftersom avdelningen som behandlar 

utlandsuppdrag då har ett större underlag som kan vara användbart vid 

intervjutillfället. Motivet till att företaget som vi kallar ”Delta” valdes är eftersom det är 

ett stort multinationellt bolag med verksamhet i över 100 länder. Därmed antogs det att 

de prioriterar och ser en nytta i internationell erfarenhet och därav bör ha lång kunskap 

av expatriater och repatriater. I studien låg fokus enbart på Deltas svenska avdelning 

som behandlar utlandsuppdrag och enbart personer anställda från den svenska delen 

av bolaget intervjuades. Detta eftersom tidigare forskning till stor del genomförts i USA 

och på amerikanska bolag. 

3.2.3 Val av deltagare 

Gällande deltagare i studien, skickades ett mail till avdelningen för utlandsuppdrag. 

Något som kan tänkas påverka resultatet är att en ansvarig för utlandsuppdragen valt 

vilka personer som blev aktuella för intervju. Risken kan då ha varit att personerna som 

valts kan tänkas svara på intervjufrågorna på ett sätt som gör att Delta framställs i god 

dager. Å andra sidan har den ansvarige på avdelningen för utlandsuppdrag gjort ett val 

baserat på personer som var villiga att medverka och som var relevanta för studiens 

syfte i och med deras erfarenheter utomlands. Att personerna i intervjuerna svarade på 

ett sätt som kunde framställa Delta i enbart god dager undveks i så stor utsträckning 

som möjligt genom att ställa öppna frågor samt följdfrågor. Detta gjordes med avsikt att 

få intervjupersonerna att svara öppet och ärligt. Detaljer om intervjuerna finns 
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sammanställda i Tabell 1. Respondenternas namn är fiktiva och kan inte spåras till de 

egentliga intervjupersonerna. 

 

Tabell 1. Sammanställning av genomförda intervjuer. 

Personerna som deltagit i intervjuerna har varit på uppdrag i två eller fler år. 

Anledningen till valet av dessa respondenter är att uppdrag som pågår under flera år 

innebär en anpassning till ett nytt land och en omställning vid hemkomsten, detta i 

större utsträckning än korta uppdrag. Detta ansågs vara viktigt då vi vill undersöka 

personer som inte enbart ser utlandsuppdraget som något temporärt, utan som en flytt 

till ett annat land. Eftersom en flytt förmodligen har en större påverkan på en persons 

liv än ett temporärt uppdrag, kan det därför på ett annat sätt påverka förväntningar vid 

hemkomsten. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Litteratursökning 

Till en början söktes det på ord såsom: Repatriation, repatriates, expatriates tillsammans 

med orden theoretical framework. Senare specificerades syftet och ordet expectation 

lades till. Även svenska sökningar gjordes på ord såsom; förväntningar, repatriering, 



 15 

repatrieringsprocess. Efter några sökningar nåddes en artikel av Knocke och Schuster 

(2017) där en litteraturöversikt genomförts som visar på att det psykologiska 

kontraktet är ett frekvent förekommande teoretiskt ramverk inom forskning om 

repatriering. Detta gjorde att sökord som psychological contract även lades till i 

sökningen med orden repatriation och expectations. 

3.3.2 Intervjuer 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna 

formulerades tre olika intervjuguider, en för företaget, en för expatriaterna och en för 

repatriaterna. Alla följer samma struktur men anpassades utefter vilket perspektiv som 

undersökts. Intervjuguiderna återfinns i Bilaga 3, 4 och 5.  

 

Två av intervjuerna genomfördes via personliga möten och resterande intervjuer 

genomfördes via telefon- eller videosamtal. Bryman (2011, s. 432) menar att det finns 

svårigheter med att intervjua per telefon, till exempel går det inte att utläsa 

kroppsspråk och reaktioner på frågor vilket kan vara av värde under en kvalitativ 

intervju. Trots detta motiverades ändå en telefonintervju. Detta då innebörden av att 

vara expatriat är att vara utomlands. Bryman (s. 433) belyser dessutom att en 

telefonintervju ger samma öppenhet i svaren som en intervju som genomförs i ett 

personligt möte. Vid kontakt via mail, när tiderna för intervjuerna sattes bifogades ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) med allmän information om studien. För att 

intervjupersonerna skulle vara så bekväma som möjligt fick de ta del av ett 

samtyckesformulär (se Bilaga 2) vid intervjutillfällena. 

3.4 Operationalisering 

För att undersöka förväntningar formulerades som ovan nämnt tre intervjuguider. Vid 

en intervju menar Bryman (2011, s. 419) att det är viktigt att inte fråga för specifika 

frågor om teoretiska begrepp, utan snarare ställa frågor på ett sätt som är begripligt för 

den intervjuade och frågor kring begreppet. Det fenomen som studeras i denna uppsats 

är förväntningar vilket inte anses vara ett teoretiskt begrepp eftersom det förekommer i 

dagligt tal. Därmed anpassades inte intervjuguiderna efter Brymans resonemang. Även 

tidigare forskning så som Black (1992) och Suutari och Brewster (2002) har i sin 
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forskning ställt olika påståenden som ska skattas, där ordet förväntningar förekommer 

explicit, vilket också styrker användandet av ordet förväntningar i intervjuguiderna. 

 

Utifrån den teoretiska analysmodellen syns det att expatriater och repatriater har fler 

förväntningar på repatriering än företag. Vi kommer därför även fråga Delta om de 

förväntningar som forskningen har identifierat att expatriater och repatriater har. Detta 

för att försöka få ett helhetsperspektiv på förväntningar inom repatrieringen. Alla tre 

intervjuguider börjar med inledande frågor såsom ”Hur länge har du arbetat på Delta?” 

för att på ett avslappnat sätt få igång intervjuerna. Bryman och Bell (2015, s.488) 

argumenterar för att utforma intervjufrågor på ett sätt som hjälper till att svara på 

studiens syfte men samtidigt inte ställa för specifika frågor. Baserat på detta 

strukturerades intervjuguiderna utefter det teoretiska ramverk där alla underteman 

från den teoretiska analysmodellen är inkluderade. Till varje undertema följer punkter 

som haft för avsikt att bli besvarade. Till undertemat ”Karriärutveckling” formulerades 

punkterna befordran, stöd och löften. Här eftersträvades ett svar där intervjupersonen 

angav eventuella löften om karriärutveckling från företaget, förväntningar om stöd i 

karriärutveckling samt förväntningar om befordran. Vid frågor om företagets stöd 

inleddes frågan ”Vad erbjuder företaget för stöd efter hemkomsten?” för att på ett öppet 

sätt försöka fånga förväntningar. Att frågorna ställdes på ett öppet sätt lämnade 

utrymme för svar som inte fanns i den teoretiska analysmodellen. En fördel med 

semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011, s. 415) att de är flexibla och att 

det finns utrymme för att fånga upp nyanser och intressanta resonemang vilket även är 

ett starkt argument till varför denna metod valdes.  

 

Tidigare forskning (Black, 1992; Stroh et al. 1998; Suutari & Brewster, 2002) har varit 

kvantitativ och det har varit påståenden som skattats på en 5-gradig skala. Eftersom 

påståendena användes i en kvantitativ studie behövde de revideras. Påståendena från 

de kvantitativa studierna användes fortsättningsvis som inspiration vid formulerandet 

av intervjuguiderna. Ett påstående från Suutari och Brewsters (2002, s.1143) studie är 

till exempel “My standard of living after repatriation has been as I expected”. I denna 

studie ändrades påståendet till en öppen fråga “Vad erbjuder företaget dig för stöd 

utöver arbetsrelaterade aspekter i samband med/efter din hemkomst?” med 
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underpunkter som ”Vilket stöd förväntar du dig att få gällande: boendesituation, 

levnadsstandard, omhändertagande av partner/familj”.  

 

Anledningen till att intervjuguiderna hade likadana huvudteman var eftersom det 

strävades efter att paralleller skulle kunna dras däremellan samt undersöka hur 

förväntningarna från expatriat, repatriat och företag möts i Delta. Frågorna i 

intervjuguiden till representanten på företaget ställdes utifrån vad de praktiskt gör och 

vilka rutiner de har för repatriater. I och med att fråga om vad företaget faktiskt gör och 

deras rutiner indikerar deras svar på vad som förväntas av expatriaten och repatriaten 

samt dem själva. Till expatriaten ställdes frågor om vad de förväntar sig efter men även 

inför sin hemkomst och hur de tror att det kommer att bli. I frågorna till repatriaten 

frågades det om vad personen förväntade sig efter sin hemkomst och hur de trodde att 

det skulle vara. 

3.5 Bearbetning av empiri 

Att dela upp analysen utifrån företagets, expatriatens och repatriatens syn på 

repatriering bestämdes tidigt, eftersom det ger läsaren en övergripande bild av hur de 

olika perspektiven förhåller sig till varandra. Första steget vid bearbetningen var att 

successivt lyssna på de inspelade intervjuerna för att sedan transkribera. Citat som 

antingen visar på motsats eller samstämmighet med den teoretiska analysmodellen 

sågs som relevanta och resulterade i olika teman. Exempelvis bestod empirin först av 

många enskilda teman såsom “Bekräftelsebehov” och “Inga krav”.  Vid senare 

bearbetning av temana blev det tydligt att de enskilda temana behandlade samma sak - 

nämligen uppföljning. Därmed formulerades temat “Uppföljning efter uppdraget”.  

Temat “Ingen vill lyssna” bytte exempelvis namn till “Dela med sig av nya erfarenheter 

och kunskaper ” eftersom det snarare var delandet av nya erfarenheter och kunskaper 

som var centralt, inte det faktum att ingen vill lyssna. Avslutningsvis valdes enbart de 

mest intressanta och innehållsrika citaten. Vid analysen vägdes teman och citat mot 

teorin och de olika perspektiven jämfördes med varandra. 
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3.6 Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 

Vid bedömning och diskussion av en kvalitativ studies kvalité är begreppen reliabilitet 

och validitet inte lämpliga eftersom att de snarare är anpassade för kvantitativa studier 

(Bryman, 2011, s. 351). Bryman understryker att begreppen tillförlitlighet och äkthet 

istället är relevanta. Intervjuerna som genomfördes spelades in. Tillförlitlighet och 

äkthet handlar enligt Bryman (2011, s. 354-357) om att empiri och analys återger den 

verklighet som undersöks. Genom att intervjuerna spelades in samt att de 

transkriberades försäkras det att empirin återger verkligheten. Huruvida analysen 

speglar verkligheten kan vara svårt att bedöma då en forskare i en kvalitativ studie till 

viss del är subjektiv. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika detta har vi 

iterativt jämfört och analyserat resonemang och citat med varandra och med teorin för 

att se vilka slutsatser som blev plausibla. Avsikten med detta har varit att uppsatsen ska 

upplevas som tillförlitlig. Genomskinlighet har eftersträvats genom att försöka leda 

läsaren i uppsatsens alla skeden både i bearbetning och i tillvägagångssätt. Detta har 

gjorts för att stärka resonemangen i uppsatsen och för att läsaren ska förstå de 

tankegångar och tillvägagångssätt som uppsatsen formats utifrån. Syftet med denna 

uppsats är inte att komma fram till slutsatser som går att generalisera. För att se 

huruvida slutsatserna däremot kan appliceras i andra sammanhang har vi till viss del 

beskrivit intervjupersoner och företag. 

3.7 Etiska aspekter 

Med hjälp av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har denna uppsats 

tagit hänsyn till etiska aspekter. Dessa principer är kategoriserade till fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har uppfyllts då information som berör undersökningsdeltagarna 

om vad uppsatsen avser att undersöka och vilka premisser som berör medverkan i 

studien har lämnats, se Bilaga 1. Då intervjuer innebär en aktiv insats av medverkande 

behövs ett samtycke. Därav ombads medverkande i samband med intervjutillfällena att 

signera ett “Samtyckesformulär”, se Bilaga 2. Vid telefon- eller videointervju ombads 

medverkande ett muntligt godkännande. Vidare innehåller formuläret information om 

att medverkan är frivillig och om rätten att avbryta medverkan. Deltagarna ska känna 

sig trygga med att namn inte publiceras, därav innehåller formuläret information om att 
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identiteten behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt. Genom detta 

Samtyckesformulär anses uppsatsen uppfylla Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav 

och konfidentialitetskrav. Intervjuerna har endast haft för avsikt att behandla 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Information utöver detta, eller information som 

inte togs med i uppsatsen har således inte förts vidare, genom detta uppfylls även 

Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav. 
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4. Empiri  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
I följande avsnitt kommer uppsatsens empiri att redogöras. Inledningsvis beskrivs 

information om det valda företaget Delta. Vidare är materialet som presenteras i detta 

avsnitt intervjupersonernas uppfattningar om fenomenet förväntningar inom 

repatriering. Respektive perspektiv presenteras var för sig med tillhörande centrala 

teman utifrån de utförda intervjuerna. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.1 Expatriering på Delta 

Delta är ett multinationellt företag med huvudkontor placerat i Europa men företaget 

finns globalt i över 100 länder med cirka 100 000 medarbetare. I Sverige håller Delta 

ungefär 9000 personer sysselsatta. 

 

För att hantera och stödja de medarbetare på Delta som verkar internationellt har de en 

egen avdelning som hanterar utlandsuppdrag. På Delta finns det olika typer av 

utlandsuppdrag, se information i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Typ av utlandsuppdrag. 

Det är endast personer som är eller har varit på Långtidsuppdrag som varit aktuella för 

studien. I de genomförda intervjuerna berättar samtliga expatriater och repatriater att 

de generellt sett varit nöjda med utlandsuppdragen och repatrieringen samt att de är 

glada över att de utfört dem. Enligt Antonsson, intervjupersonen som är Deltas 

representant, upplever även företaget att repatriaterna är nöjda med utlandsuppdragen 

och repatrieringen. Det gäller i sin helhet, både arbetsrelaterat och det stöd de fått 

rörande icke-arbetsrelaterade aspekter. 
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4.3 Företagets syn på repatriering 

Information och kommunikation 

På Delta påbörjas förberedelserna inför hemkomsten redan vid förberedelsen av 

utlandsuppdraget. Antonsson berättade att expatriaterna i och med det kommande 

utlandsuppdraget dock inte tar till sig informationen i så pass stor utsträckning då det 

är stort fokus på den kommande utlandsflytten. Vidare ska expatriaterna kontaktas sex 

månader innan hemkomsten för att sätta igång repatrieringen. Antonsson sade att det 

är en ansvarig från utlandsuppdragsavdelningen för varje expatriat som kontinuerligt 

har uppföljningsmöten under uppdraget. Enligt Antonsson är det även viktigt att 

expatriaten har god kontakt med hemkontoret löpande under hela utlandsuppdraget. 

 

I och med hemkomsten tillhandahåller Delta viss typ av stöd till angelägenheter utöver 

arbetet. Behovet av stöd utanför arbetet skiljer sig från fall till fall. Antonsson berättade 

att de kan hjälpa till med att hitta ny bostad om expatriaten exempelvis sålde sin 

tidigare bostad i och med utlandsuppdraget. Delta stöttar även med ekonomisk 

rådgivning vid frågor rörande utlandets och hemlandets deklaration. Vidare återgav 

Antonsson att de förmåner som repatriaterna har haft under utlandsuppdraget vanligen 

upphör efter hemkomsten. Förmånerna har under uppdraget för avsikt att underlätta 

expatriaternas anpassning, vardag och bidra till en enkel vistelse i utlandet.   

 

Inkluderande av familj 

Under förberedelsen inför uppdraget arrangeras ett möte med expatriaterna och deras 

familjer. Mötet är en del av något som Delta kallar för kulturutbildning, vilken har till 

avsikt att förbereda expatriaterna för utlandsflytten. De som närvarar vid mötet är de 

som följer med men det är frivilligt för kvarvarande som känner ett behov. Antonsson 

återgav exempelvis:  

 

Det är inte bara expatriaten som åker, det är en hel familj. Det är väldigt viktigt att se hur 

familjen ska klara det här, hur ska vi göra så att familjen blir nöjd. 
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Uppföljningsmöten sker löpande under uppdraget för att se hur expatriaterna och deras 

familjer mår. Vid behov kan även ett familjemöte arrangeras efter hemkomsten. 

Standardiseringen med ett familjemöte innan uppdraget finns således inte på samma 

sätt efter hemkomsten. Däremot lägger Delta fokus på expatriaterna och deras familjer 

innan uppdraget och är öppna med att vissa risker medföljer expatriering. Antonsson 

berättade till exempel att: 

 

Den [expatrieringen] har ju en statistik på expatriater, att 50 procent skiljer sig. 

 

Enligt Antonsson är det viktigt att expatriaterna är medvetna om risker och att de även 

tar med sig dessa hem, eftersom det även sker en omställning vid hemkomsten. 

 

Arbetsroll efter uppdraget 

När expatriaterna åker ut på uppdrag lämnar de sin arbetsroll på hemkontoret. Det vill 

säga, de har ingen försäkran om att kunna återuppta tidigare arbetsroll. De garanteras 

däremot att få en likvärdig arbetsroll. Enligt Antonsson behöver det nya jobbet 

nödvändigtvis inte vara lokaliserat i hemlandet. Däremot värdesätter Delta att 

repatriaterna ska få en ny arbetsroll efter hemkomsten som passar den kunskap, 

erfarenhet och de nya kompetenser som repatriaterna besitter. Det ska sedan tidigare 

finnas en plan från Deltas sida för repatriaterna, men den kan komma att påverkas 

beroende på bolagets fokus samt vilka tjänster och projekt som finns tillgängliga. 

Antonsson angav vidare att den nya arbetsrollen till repatriaterna är ett sätt för Delta 

att ta till vara på de nya kunskaper som denne har fått. Fortsättningsvis sade Antonsson 

att Delta är medvetna om vikten av att repatriaterna får en tillfredsställande arbetsroll. 

Antonsson menade att om Delta inte lyckas kan det resultera i att repatriaten väljer att 

gå till en annan firma.  

 

Antonsson berättade att det inte är svårt att hitta ett jobb men ibland kan det vara 

komplicerat att hitta ett jobb med en arbetsroll som fullständigt passar repatriaten. 

Detta eftersom det kan vara låg tillgänglighet på likvärdiga tjänster. En möjlig 

förbättring för bolaget är enligt Antonsson att Delta behöver lägga ner ännu mer tid och 

energi till att hitta rätt sorts arbetsroll till repatriaterna. 
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Uppföljning efter uppdraget 

Efter avslutat uppdrag genomför en person från utlandsuppdragsavdelningen en 

intervju med repatriaterna. Intervjun är frivillig och sker mellan en till två månader 

efter hemkomsten. Under intervjun berättade Antonsson att de ställer frågor om hur 

repatriaterna tycker att uppdraget har fungerat och eventuellt inte har fungerat. Vidare 

ställer de frågor om hur repatriaterna upplever hemkomsten och hur det är att vara 

hemma. Enligt Antonsson är intervjun för utlandsuppdragsavdelningen ett sätt att jobba 

med förbättringar inom processen för expatriering och fungerar för dem som ett avslut 

för det aktuella uppdraget. Vidare utför repatriaterna en obligatorisk 

hälsoundersökning, vilken är en uppföljning på en hälsoundersökning som görs före 

uppdraget. Den andra obligatoriska uppföljningen för repatriaterna är ett 

utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef.  

 

Vidare återgav Antonsson att kulturutbildningen som expatriaterna och deras familjer 

genomför är ett sätt att förbereda dem på vad som komma skall. I kulturutbildningen 

presenteras bland annat information om hur de ska anpassa sig till hur affärer, 

mailkonversationer och hur möten går till i just det specifika landet. Om det finns ett 

behov av en kulturutbildning efter hemkomsten handlar den om repatriaternas 

återanpassning till hemlandet. Personen som ansvarar för kulturutbildningen fungerar 

även som ett samtalsstöd och kan bistå med ett familjemöte, som Antonsson tidigare 

nämnt. Utöver deltagande i ovan nämna uppföljningar ställer Delta inte så många krav 

på repatriaterna i samband med repatrieringen. Dock förväntar sig Delta en öppen 

dialog om vad expatriaterna vill göra på företaget efter hemkomsten. Det är viktigt att 

det finns tid och engagemang från både företaget och den enskilde repatriaten för att få 

till en bra situation efter uppdraget. 

 

Delta är medvetna om att det finns ett behov hos repatriater om att bli bekräftade och 

sedda. Därför har Delta för avsikt att arbeta så att de använder den erfarenhet och 

kunskap som repatriater fått via uppdraget. Enligt Antonsson ser Delta en fördel med 

att anställda har sett mer av världen. Dessutom finns det ofta en vilja hos repatriaterna 

att berätta om deras upplevelser och en längtan av att dela mig sig av det. 
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4.4 Expatriatens syn på repatriering 

Arbetsroll och arbetsuppgifter 

Förväntningar på arbetsroll och arbetsuppgifter efter hemkomsten är centrala för 

expatriaterna. Expatriaterna är medvetna om att de ska komma hem till en likvärdig 

arbetsroll men tycks inte förvänta sig inte att de ska komma hem till precis samma roll. 

Broberg angav exempelvis:  

 

Man är ju inte som ett bowlingklot som skjuter någon annan av sin stol. 

 

Samtliga expatriater, det vill säga Fagerholm, Broberg och Dahlbäck angav att de inte 

nödvändigtvis förväntar sig att utlandsuppdraget kommer leda till ett avancemang i 

kommande arbetsroll. Däremot förväntar de sig att arbetsrollen ska kännas meningsfull 

och att den ska innefatta nya utmaningar vilka är anpassade efter att ha varit på 

utlandsuppdrag. Broberg återgav vidare att om inte förväntningarna på arbetsrollen 

stämmer med den arbetsroll som fås, finns det risk att söka sig vidare till andra företag. 

 

Lönen i och med den nya arbetsrollen förväntas inte vara högre. Fagerholm hade innan 

utlandsuppdraget en förväntan om att utlandsuppdraget skulle generera i en högre lön. 

Den förväntan har dock förändrats eftersom Fagerholm under tiden för 

utlandsuppdraget har fått information om att processen för lönerevidering ser 

annorlunda ut för expatriater än vad hen trott. Fagerholm upplevde att informationen 

kring detta var svagt inför utlandsuppdraget. 

 

Enligt samtliga expatriater finns det fortsättningsvis en förhoppning om att Delta ska ta 

hand om de nya kunskaper och erfarenheter som de fått i och med utlandsuppdraget. 

Broberg återgav att det redan nu trots att det finns tid kvar på uppdraget, går att se 

vilka nya perspektiv och synsätt som kan vara till nytta i arbetet. Broberg och Dahlbäck 

förväntar sig att tillvaratagandet av kunskap kommer ske genom den nya arbetsrollen 

och tillhörande arbetsuppgifter. Vidare återgav Fagerholm, som dessutom snart ska 

hem exempelvis följande: 
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Jag förväntar mig att mina nyvunna kunskaper tas om hand eller efterfrågas på 

bästa sätt. Det är ju så med kunskap, det är ju en färskvara. 

 

Fagerholm vet samtidigt att det på sätt och vis redan kommer bli så. Detta då Fagerholm 

vet vilken arbetsroll som väntar då hemkomsten är nära. Dock finns det hos både 

Broberg och Dahlbäck en tro om att det kan bli svårt för Delta att ta vara på det som de 

har lärt sig i och med företagets stora storlek. 

 

Somebody, Anybody och Nobody 

Enligt samtliga expatriater förändras och växer Delta ständigt och det kan därför inte 

säkras hur en kommande arbetsroll ser ut. Gällande förväntningar att komma hem till 

Delta, citerade två av expatriaterna följande: 

 

När man åker ut på uppdrag är man en Somebody, efter en tid ute på uppdrag blir man en 

anybody och efter uppdraget kan man känna sig som en Nobody. 

 

Både Broberg och Dahlbäck nämnde citatet i samband med diskussion om 

förväntningar på arbetsrollen efter uppdraget. Dahlbäck återgav att citatet har nämnts i 

och med kulturutbildningen. Ingen av dem känner att de har lika goda kontakter nu som 

förr. Detta beror på förändringar i företaget vilket medfört att deras kontaktnät blivit 

mindre då flera i deras kontaktnät inte längre har anställning på Delta. Enligt 

expatriaterna Broberg och Dahlbäck kan de på grund av detta komma hem och känna 

sig som en Nobody. Dock verkar ingen av expatriaterna känna sig särskilt oroliga över 

det men båda angav att det är viktigt att ha kontakt med nya chefer för att synas i 

mängden. Även Fagerholm ser väsentligheten i att ha kontakt med nya chefer då mycket 

information gällande vad som sker på hemkontoret måste sökas upp på egen hand.  

 

Broberg återgav att det inför hemkomsten finns en viss oro för att ingen ska vilja lyssna 

på ens upplevelse. De som kommer lyssna trodde Broberg är personer som tidigare 

också varit på uppdrag för att de då har något gemensamt att prata om.  

 

360 graders perspektiv och sluten cirkel 
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Gällande förväntningarna på omhändertagandet av närstående har två av expatriaterna 

inte haft med sig någon familj på sitt utlandsuppdrag. En av expatriaterna har däremot 

med sig sin familj, inkluderat partner och barn. Samtliga expatriater ser ändå 

väsentligheten i att Delta behöver hantera angelägenheter utöver arbetet. Broberg sade 

till exempel: 

 

Man måste ha ett 360 graders perspektiv [...] Det är komponenten familj, komponenten 

jaget, det är [komponenten]  företaget. [...] Om inte det funkar.  Då kommer inte 

anpassningen funka.  

 

Enligt Broberg är det viktigt att alla dessa aspekter inkluderas vid hemkomsten. 

Fagerholm fick en följdfråga om en obligatorisk kulturutbildning vid hemkomsten där 

det reflekteras över utlandsuppdraget och hemkomsten tillsammans med familjen. 

Fagerholm återgav att det kan sy ihop det hela och vara ett bra sätt att avsluta 

uppdraget på. 

 

Vidare förväntar sig alla expatriater att få stöd i deklarationen efter hemkomsten. Ingen 

av expatriaterna förväntar sig något stöd gällande återanpassningen till Sverige eller 

stöd till familjemedlemmarna. De kan däremot se att det skulle vara uppskattat och att 

det kan vara viktigt för att det ska bli en smidig omställning till hemlandet. Fagerholm 

återgav exempelvis:  

 

Det är så väldigt mycket fokus när man flyttar ut, att man förstår att det kommer vara 

mycket att fixa och det blir en stor omställning, men jag känner nu att det nästan är en 

lika stor omställning att flytta tillbaka och då är det inte lika mycket fokus på det. 

 

Fagerholm har inte varit på utlandsuppdrag förut till skillnad från Dahlbäck som därför 

visste om att det inte är lika mycket fokus på hemkomsten och angelägenheter utöver 

arbetet. Även Broberg betonade att hen, tack vare sin långa erfarenhet inom Delta, inte 

förväntar sig att få stöd utöver arbetet i samband med hemkomsten. 
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4.5 Repatriatens syn på repatriering 

Fagerholm var fortfarande på utlandsuppdrag när intervjuerna genomfördes, dock 

skulle hen åka hem till Sverige kort efter. Vissa resonemang från Fagerholm kan då ses 

som en repatriats resonemang eftersom personen till viss del känner till hur det 

kommer att bli vid hemkomsten. Till exempel visste Fagerholm att avdelningen för 

utlandsuppdrag skulle ta kontakt sex månader innan utlandsuppdraget avslutas och hen 

kunde därför säga om det gick som hen förväntat sig. Därför kommer vissa av 

Fagerholms resonemang även att refereras till under detta avsnitt.  

 

Eget initiativ för en ny arbetsroll  

Efter utlandsuppdraget upplever Cederlund att det varit till stor nytta, detta då 

Cederlund arbetar på avdelningen för utlandsuppdrag. Cederlund känner att det på ett 

annat sätt går att relatera till de personer som flyttar utomlands och därför kan erbjuda 

dem ett bättre stöd. Cederlund beskrev att efter hemkomsten förväntades en ny 

arbetsroll där Cederlund får använda den nya kompetensen och de nya erfarenheter 

som erhållits efter utlandsuppdraget. Det fanns inte en förväntan om att komma tillbaka 

till samma arbetsroll utan snarare att den nya arbetsrollen skulle innehålla fler 

utmaningar och någonting nytt. Samtidigt fanns det en medvetenhet om att det inte är 

några garantier på vilken arbetsroll som kan komma att erbjudas. Cederlund beskrev att 

mycket ansvar låg hos en själv, exempelvis att kontakta hemkontoret gällande den nya 

arbetsrollen, liknande resonemang förde även Fagerholm. Cederlund beskrev följande: 

 

Så, ja under tiden, mycket ligger ju också på en själv, inte bara på företaget. Så att jag 

hade ju kontinuerlig kontakt med vår HR-direktör… Under flera tillfällen för ja hen sa 

vilka möjligheter som finns och så. 

 

I och med Cederlunds erfarenhet inom avdelningen för utlandsuppdrag, fanns det en 

medvetenhet om betydelsen av det egna initiativet för sin kommande arbetsroll. 

Cederlund och Edström beskriver att det egna initiativet är viktigt i och med att mycket 

förändras inom Delta. Båda repatriaterna beskrev att på grund av förändringarna kan 

kontaktnätet ändras. De menar att förändringen av kontaktnätet gör att det är viktigt 
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med kontinuerlig kontakt med hemkontoret under utlandsuppdraget för att få en 

givande arbetsroll.  

 

Enligt Cederlund förväntades inte en högre lön vid hemkomsten utan det är annat som 

är viktigt vid ett uppdrag utomlands. Cederlund återgav följande: 

 

Idag är det liksom inte bara pengar. Det är den här förmånen att få åka ut, erfarenhet och 

man får en… Det är som jag säger, jag skulle aldrig vilja vara utan de här 4,5 åren. 

 

Vidare berättade Edström att hen fick en högre lön efter sin hemkomst. Den nya 

arbetsrollen innefattade personalansvar och mer ansvar än tidigare. Därför förväntade 

sig Edström en högre lön. Dock angav Edström att förväntan om lön beror på vilken 

arbetsroll som fås efter hemkomsten.  

 

Omhändertagandet av nära och kära 

Cederlund flyttade utomlands tillsammans med en familjemedlem. Cederlund upplevde 

att det var svårare för den medföljande efter hemkomsten än för sig själv.  

 

Jag tror ibland att det var svårare för hen att komma tillbaka än vad det var för mig.  Jag 

kom ju… Ja men jag kom ju till jobbet med kollegor och allting medan hen skulle rota sig 

tillbaka [...]. 

 

Under vistelsen utomlands och efter hemkomsten var det inte mycket stöd som erbjöds 

till medföljande trots att personen upplevde svårigheter. Cederlund anser att det är 

något som Delta kan förbättra. Dock var det ingenting som Cederlund varken under 

utlandsuppdraget eller efter hemkomsten förväntade sig. Detta då Cederlund vet vad 

Delta erbjuder för stöd till familjemedlemmar. 

 

Cederlund tvivlade dock på om det är något stöd som är önskvärt i samband med och 

efter hemkomsten. Trots detta kan Cederlund se behovet av stöd från Delta till familjer. 

Cederlund berättade vidare att det därför genomförs ett projekt som behandlar hur stöd 

till familjemedlemmar kan förbättras på Delta. 
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Dela med sig av nya erfarenheter och kunskaper 

Enligt Cederlund finns det efter hemkomsten en rädsla för hur andra inom bolaget ska 

uppleva en själv.  

 

Många gånger är nog folk lite rädda för en när man kommer hem. De tror kanske att man 

är lite förmer än dem [...]. Man har så mycket man vill berätta men sen vill man inte gör 

det för man vill inte att dom ska tro att man är det. Förmer då. 

 

Cederlund berättade alltså hur bemötandet från andra kollegor kan vara svårt att 

hantera efter hemkomsten, eftersom det finns en känsla av att uppfattas som förmer, 

alltså bättre ansedd än andra. Detta menade Cederlund ledde till en ängslan att dela 

med sig av sina upplevelser. Däremot upplevde Cederlund inte denna svårighet med 

nära kollegor eller andra repatriater med likvärdiga erfarenheter. Cederlund sade att 

hen kan prata om sin utlandsvistelse med andra repatriater som hen känner.  

 

Vidare fick Fagerholm en fråga om huruvida ett forum tillsammans med andra 

repatriater kan vara uppskattat i samband med och efter hemkomsten och svarade:  

  

Skulle inte vara dumt det heller. Ofta kommer det upp saker som man kanske gått och 

grubblat på men som man kanske inte säger någonting om. 

 

Enligt Cederlund och Fagerholm finns det tankar kring hemkomsten men det finns inte 

ett specifikt forum för att samtala om dem. 

 

Eget initiativ i och med hemkomsten 

Enligt Fagerholm finns det tydliga instruktioner inför flytten utomlands men desto 

mindre tydliga instruktioner inför hemkomsten. I och med detta upplevde Fagerholm 

att hen fick ta mycket eget ansvar inför hemkomsten.  

  

Mycket man får ta tag i själv, det kanske är så det ska vara, på ett sätt är det bra, för då 

får man koll på vad som händer. 

 

Detta tycks dock även vara något positivt då precis som Fagerholm återger, så får 

personen kontroll på vad som sker. Fagerholm resonerade även vidare kring detta och 
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menade att det kan vara det som är utmanande och givande med ett utlandsuppdrag, att 

få göra sådana här förändringar själv. Fagerholm fick även en följdfråga om det hade 

varit uppskattat med en mentor, exempelvis en tilldelad tidigare expatriat för 

rådgivning under uppdraget och i och med hemkomsten. Som svar sa Fagerholm att det 

hade varit fördelaktigt och menar på att de inte hade varit till någon nackdel. 

 

Edström upplevde generellt att hemkomsten gick smidigt och att hen fick det stöd som 

behövdes från Delta. Edström menar att det kan bero på att hen var i ett land där hen 

inte talar det officiella språket. Därför fanns det ett stort behov av stöd från Delta. 
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5. Analys 
_________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel analyseras insamlad empiri i förhållande till det teoretiska ramverket. 

Analysen är strukturerad utifrån uppsatsens två teoretiskt identifierade huvudteman: 

Arbetsrelaterade förväntningar och icke-arbetsrelaterade förväntningar.   

_____________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Arbetsrelaterade förväntningar 

Något som genom intervjuerna blir tydligt är att expatriaterna såväl som repatriaterna 

är medvetna om att de inte har en given arbetsroll att komma hem till eftersom de 

lämnar sin tidigare arbetsroll när utlandsuppdraget börjar. Vidare förväntar de sig att 

komma hem till en ny arbetsroll där deras nya kunskaper och erfarenheter omsätts. 

Expatriater och repatriater förväntar sig inte nödvändigtvis att avancera i karriären 

eller en högre lön. Förväntningarna på karriären och den nya arbetsrollen efter 

hemkomsten skiljer sig därmed från vad Ahad et al. (2008) och Suutari och Brewster 

(2002) lyfter fram. Forskarna menar att ett utlandsuppdrag förväntas av repatriaterna 

generera i en högre position på företaget. Expatriaterna och repatriaterna upplever 

vidare att den nya arbetsrollen prioriteras av Delta vilket även representanten från 

Delta anser som något viktigt. Det är genom den nya arbetsrollen som företaget kan ta 

till vara på utlandsuppdraget.  

 

Att den anställde lämnar sin tidigare arbetsroll på hemkontoret och kommer hem till en 

ny kan ses som ett sätt för Delta att visa sina anställda att arbetsrollen efter 

hemkomsten inte kan garanteras att se likadan ut efter hemkomsten. Eftersom 

expatriaterna och repatriaterna är medvetna om det, tyder det på att Delta lyckats 

förmedla detta. Samtidigt är den nya arbetsrollen även ett sätt för Delta att möta 

repatriatens förväntningar där Delta ska försöka anpassa den nya arbetsrollen efter de 

nyvunna kunskaperna och erfarenheterna som repatriaterna besitter. Enligt Paik et al. 

(2002) och Yan et al. (2002) är det viktigt för ett företag att ha en strategi för att möta 

förväntningar i repatrieringen. Att repatriaten får en ny arbetsroll efter hemkomsten 

kan ses som en strategi för Delta att möta expatriaternas och repatriaternas 

förväntningar. Det kan dock vara svårt att möta förväntningar trots att det finns en 
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strategi för det. Detta blir tydligt eftersom Delta återgav att de strävar efter att bli bättre 

på att hitta nya arbetsroller till repatriaterna. 

 

I och med den nya arbetsrollen finns det en förväntan och medvetenhet hos både 

expatriater och repatriater att de själva är tvungna att anstränga sig och ha kontinuerlig 

kontakt med hemkontoret för att få en givande arbetsroll. Även Delta återgav att de 

förväntar sig att expatriaten, medan den är ute på uppdrag, ska ha kontakt med 

hemkontoret och engagera sig i tillsättningen av den nya arbetsrollen. Här tycks alltså 

förväntningarna mötas och parterna ser betydelsen av att både Delta och expatriat 

måste kommunicera och samarbeta för att få en givande arbetsroll efter uppdraget. 

Både expatriater och repatriater betonade att kommunikationen är väsentlig då deras 

kontaktnät förändras under tiden de är på utlandsuppdrag. Det är därför viktigt att stå 

ut i mängden för nya överordnade. Varken expatriaterna eller repatriaterna förväntade 

sig mer stöd i detta utan anser att det stöd som finns är bra. Detta skiljer sig något från 

Paiks et al. (2002), Ahads et al. (2008) och Suutari och Brewsters (2002) forskning, där 

repatriater förväntade sig mer stöd av företaget samtidigt som företaget förväntade sig 

att de skulle ta hand om sig själva.  

 

Delta prioriterar alltså att repatriaterna ska ha en arbetsroll där de får utnyttja sina nya 

kunskaper och erfarenheter. Det kan ses som att Hyder och Lövblads (2007) omvända 

kulturchock undviks då förväntningarna möts. Det kan även ses som att ett psykologiskt 

kontrakt enligt Rousseau (1989) har uppfyllts eftersom att förväntningarna tycks 

mötas. Om inte förväntningarna möts eller det psykologiska kontraktet inte uppfylls blir 

engagemanget lågt menar Black (1992) och Stroh et al. (1998;2000). Vidare menar 

Rousseau (1989) och Guzzo et al. (1994) att det kan leda till att anställda inte blir kvar 

på företaget, vilket även intervjuerna intygar.  

 

Utöver den nya arbetsrollen tar Delta till vara på nya kunskaper genom en frivillig 

intervju efter utlandsuppdraget. Denna syftar till att repatriaterna efter sin hemkomst 

ska reflektera kring utlandsuppdraget och hemkomsten. Representanten från Delta 

berättar att de värderar dessa intervjuer högt eftersom de upplever att repatriater ofta 

har mycket att berätta och ett behov av att bli sedda. Även expatriaterna och 

repatriaterna återger att de känner att de vill berätta om deras erfarenheter och vad de 
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lärt sig men att det finns en oro att ingen kommer lyssna på dem. Detta berättade 

representanten från Delta att de är medvetna om. I empirin återges det att de personer 

som expatriaterna och repatriaterna mest sannolikt kommer prata med är anställda 

som tidigare själva varit på utlandsuppdrag. Däremot nämner varken repatriater eller 

expatriater Deltas intervjuer som ett sätt att dela med sig av erfarenheterna. Intervjun 

som Delta genomför är inte obligatorisk men det kan däremot vara viktigt för Delta att 

prioritera intervjuerna eller andra forum för repatriater där de kan dela med sig av sina 

erfarenheter. Detta bör prioriteras för att repatriaterna ska känna sig sedda och för att 

deras nya kunskaper och erfarenheter ska bli uppmärksammade. Det bör också 

prioriteras eftersom en av repatrieringens uppgifter enligt Nery-Kjerve och McLean 

(2012) är att ta till vara på och omsätta kunskap. Black (1992), Guzzo et al. (1994) och 

Kraimer et al. (2009) belyser vidare att om företag inte tar vara på kunskaper och 

erfarenheter på ett effektivt sätt kan repatriater överväga att lämna företaget.  

5.2 Icke-arbetsrelaterade förväntningar 

Delta tillhandahåller visst typ av stöd efter hemkomsten som inte direkt är relaterat till 

arbetet. Behovet av stöd skiljer sig från fall till fall. Enligt Stroh et al. (1998) påverkar de 

icke-arbetsrelaterade förväntningarna upplevelsen av repatrieringen. Genom att vara 

lyhörd för repatriaternas behov har Delta för avsikt att möta deras förväntningar. 

Samtidigt berättar samtliga expatriater och repatriater att de inte förväntar sig något 

stöd gällande återanpassningen till hemlandet eller stöd till familjen efter hemkomsten. 

Att expatriaterna och repatriaterna har få förväntningar på detta kan innebära att Delta 

har varit tydliga i deras kommunikation under förberedelsen inför utlandsuppdraget för 

vad som kommer att gälla under repatrieringen. Expatriaterna och repatriaterna ser 

däremot en nytta med att exempelvis inkludera en avslutande kulturutbildning för att 

säkerställa en smidig återanpassning till hemlandet. Genom intervjun med 

representanten från företaget framgick det att Delta ser en nytta med att inkludera 

familjen redan under förberedelsen inför utlandsuppdraget. Expatriaterna och 

repatriaterna berättar att det är ett uppskattat inslag. Stroh et al. (1998) och Black 

(1992) understryker att det är väsentligt att inkludera familjen även i repatrieringen 

och se till att de trivs med situationen. Utifrån att både Delta, expatriaterna och 
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repatriaterna värdesätter inkluderandet av familjen vid utlandsflytten kan det indikera 

på att det skulle vara ett uppskattat och viktigt inslag även vid repatrieringen.  

 

Vidare försöker Delta möta expatriaternas och repatriaternas förväntningar genom att 

informera dem om risker som kan medfölja en expatriering, detta avser att skapa en 

medvetenhet. Även detta är något som Stroh et al. (1998) lägger vikt på då de lyfter 

fram att det är viktigt att informera om angelägenheter som kan påverka expatriatens 

och repatriatens privatliv. Exemplet med att Delta informerar de anställda om att 50 

procent skiljer sig i samband med expatriering indikerar på att Delta vill ha en öppen 

dialog. Det tyder på att de vill att deras anställda ska vara medvetna om eventuella 

negativa konsekvenser. 

 

Ett område där Delta har identifierat ett behov av stöd för expatriater för vad som kan 

ses som en icke-arbetsrelaterad faktor är ekonomisk rådgivning tillhörande 

deklarationen. Då Delta hjälper till med deklaration under tiden de är ute på uppdrag 

förväntar sig expatriaterna och repatriaterna även att de får hjälp med efterföljande 

deklaration efter hemkomst. Det framgår dock inte av intervjumaterialet om de 

förväntar sig det stödet tack vare att Delta har meddelat om att de ska hjälpa dem eller 

om de förväntar sig det eftersom de fick hjälp under tiden de var på uppdrag. Utifrån 

intervjuerna ses detta stöd som uppskattat då de upplever processen som komplicerad.  

 

I empirin återgav Fagerholm att det känns som en lika stor omställning att komma 

tillbaka hem, som omställningen vid flytten utomlands inför uppdraget. Hyder och 

Lövblad (2007) lyfter också fram att flytten hem kan innebära en lika stor omställning 

som utlandsflytten. Delta menar att de är medvetna om att det kan vara på det här 

sättet. Trots att det finns en medvetenhet hos Delta gällande omställningen vid 

hemkomsten finns det en samstämmighet mellan expatriaterna och repatriaterna om 

att det inte är ett lika stort fokus på hemkomsten jämfört med utflytten. Förväntningar 

på stöd vid och efter hemkomsten är ändock inte stort hos expatriater och repatriater 

men det varierar beroende på deras olika erfarenheter och bakgrunder inom företaget. 

Att förväntningarna är förhållandevis få och att de stämmer överens med det stöd som 

fås av Delta kan indikera på att företaget har lyckats kommunicera vilket stöd som 

erbjuds.  
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Broberg resonerade kring vikten av att inkludera familjen vid hemkomsten för att fånga 

in alla aspekter som har påverkats av utlandsuppdraget. Då liknande resonemang förs 

av övriga expatriater och repatriater verkar det trots få förväntningar på detta stöd, ses 

som något som borde få en större plats i repatrieringen. Liknande resonemang för Stroh 

et al. (1998) då de menar på att förändringar inom de icke-arbetsrelaterade faktorerna 

även sker efter hemkomsten, vilket således gör dem viktiga att inkludera i 

repatrieringen. Delta tar hänsyn till detta då Cederlund som arbetar på 

utlandsuppdragsavdelningen berättade att det för tillfället pågår ett projekt som 

behandlar hur stödet till familjen kan förbättras inom företaget. Det kan således även 

ses som ett sätt för Delta att undvika en omvänd kulturchock som Hyder och Lövblad 

(2007) tar upp som ett problem inom repatrieringen. 

 

Gällande den ekonomiska situationen förväntar sig ingen av repatriaterna att 

utlandsuppdraget ska generera i en högre lön. Enligt Ahad et al. (2008) och Suutari och 

Brewster (2002) förväntar sig repatriater ofta en högre position på företaget vilket även 

kan implicera på en högre lön efter utlandsuppdraget. Detta stämmer dock inte på Delta 

utifrån våra intervjuer. Det kan tyda på att repatriaterna har sett expatrieringen som ett 

privilegium att få uppleva snarare än ett sätt att gynna karriären och den ekonomiska 

situationen. Samtidigt kan Delta ha lagt fram att expatriering är något som snarare 

handlar om en rolig och personligt utvecklande erfarenhet i större utsträckning än att 

det genererar en högre lön eller högre position. Detta kan indikera på varför 

förväntningarna kring detta område verkar mötas mellan repatriater och Delta. 
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6. Diskussion 
_________________________________________________________________________ 

 
I det avslutande kapitlet presenteras inledningsvis studiens slutsatser för att lyfta fram 

hur förväntningar på repatrieringen ser ut från företagets perspektiv och från deras 

anställda samt hur dessa möts. Vidare förs en avslutande diskussion utifrån analysen 

där intressanta observationer lyfts. Avslutningsvis förs en diskussion om vidare 

forskning. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser och avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur förväntningar på repatriering från expatriat 

och repatriat samt företag möts inom ett multinationellt bolag. Initialt undersöktes 

expatriaterna och repatriaterna separat då det eftersträvades att nå ett perspektiv där 

förväntningar fortfarande är förväntningar och inte är präglade repatrieringens utfall. 

Det visade sig trots detta att förväntningarna inte skiljde sig något mellan expatriat och 

repatriat. Utifrån den analys som gjorts kan det konstateras att inom Delta möts 

förväntningarna både gällande arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade aspekter. 

Repatrieringen upplevs som lyckad av företaget, expatriaten och repatriaten. Detta 

tyder på att det råder en samstämmighet med nuvarande forskning som belyser att när 

förväntningarna möts, upplevs repatrieringen som lyckad. Gällande förväntningar på 

expatriater och repatriater har Delta få. De förväntningar Delta har, är kontinuerlig 

kontakt med hemkontoret under tiden för uppdraget samt ett eget engagemang från 

dem vid arbetet att hitta en arbetsroll efter hemkomsten. Dessa förväntningar möts 

även av expatriaterna och repatriaterna eftersom de inser att det är viktigt för dem att 

ta egna initiativ och ha kontakt med hemkontoret. Att dessa förväntningar möts 

implicerar på en god kommunikation vilket forskningen lyfter fram som en nyckel till en 

lyckad repatriering. 

 

Det kan även konstateras att Delta har rutiner för repatrieringen, men det har 

identifierats att det är viktigare att se till att möta förväntningarna genom en god 

kommunikation än att ha en utstakad process för den. Forskningen lyfter att företag 

tycks ha svårt att hantera repatrieringen, detta verkar dock inte ligga i linje med 



 37 

repatrieringen på Delta. Vidare verkar Delta fokusera mer på förberedelsen inför flytten 

utomlands än på flytten hem. Detta stämmer överens med forskningen som gjorts på 

området vilken belyser att företag inte har ett likvärdigt fokus på hemkomsten som på 

utlandsflytten. Repatriaterna är oberoende av detta, nöjda med repatrieringen. Trots att 

repatriaterna på Delta är nöjda ser de att vissa aspekter kan förbättras. Expatriater och 

repatriater förväntar sig inte stöd gällande familj eller återanpassningen till hemlandet 

men de lyfter fram att det vore positivt om Delta efter hemkomsten tog in fler aspekter 

än de förväntningar som finns relaterat till arbetet. Eftersom det finns en hög 

skilsmässostatistik i samband med utlandsuppdrag och hemkomst är inkluderandet av 

familj viktigt, både under utlandsuppdraget såväl som vid repatrieringen. Delta har 

identifierat att det finns behov av att inkludera familjen och arbetar aktivt med aspekter 

relaterat till familj i ett pågående projekt.  

 

Något som också blir tydligt i analysen är att Delta har identifierat att repatriater har ett 

behov av att berätta om deras utlandsuppdrag, men även att de kan vara obekväma med 

att göra det. Syftet med att åka på utlandsuppdrag är enligt forskningen att få nya 

kunskaper och nya erfarenheter och repatrieringen syftar sedan till att ta till vara på 

och omsätta dessa. Om repatriaten vid hemkomsten känner sig obekväm med att dela 

med sig och berätta om det den erfarit, finns det en fara att syftet med ett 

utlandsuppdrag inte blir uppfyllt till fullo. Detta kan vara ett problem för 

multinationella bolag vid expatriering och bör därmed beaktas. På Delta får 

repatriaterna en arbetsroll anpassad efter sitt utlandsuppdrag och därmed omsätts nya 

kunskaper. På Delta finns dock få tillfällen där repatriaterna explicit får utrymme att 

berätta om sina erfarenheter. Varken expatriat eller repatriat förväntar sig ett 

ytterligare forum för detta, men ser en nytta av det vilket kan vara en aspekt att ta i 

beaktning. Genom att ha ett sådant forum kan Delta undvika att expatriater och 

repatriater har en oro för att ingen kommer att lyssna på dem efter hemkomsten. Detta 

skulle exempelvis kunna vara genom tillfällen där repatriater får tala med varandra, 

eller att ha en repatriat som tidigare varit på utlandsuppdrag för att rådfråga gällande 

utlandsuppdraget och hemkomsten. Genom att göra det kan Delta bli ännu mer 

konkurrenskraftiga och ta tillvara på mer kunskap. 

 



 38 

6.2 Vidare forskning 

I denna uppsats hade samtliga expatriater och repatriater varit i samma land, med 

undantag för en repatriat. För att få mer förståelse gällande repatriering och 

förväntningar skulle det exempelvis vara av intresse att undersöka repatriater som varit 

i olika länder. Detta för att se huruvida det finns skillnader i vad som förväntas 

beroende på vilket land som en expatriat är i eller en repatriat varit i. I denna studie 

intervjuades enbart expatriater och repatriater som fortfarande arbetar på Delta. 

Intervjupersonerna i denna uppsats var nöjda med repatrieringen och var kvar inom 

bolaget. Att de har en positiv upplevelse av repatrieringen har antagligen präglat 

uppsatsens slutsatser. Därför vore det intressant att i vidare forskning även intervjua 

personer som sagt upp sig efter sitt utlandsuppdrag för att undersöka huruvida 

slutsatserna som lyfts i denna uppsats även gäller i en sådan undersökning. Det vore 

även intressant att undersöka om förväntningar på repatrieringen har haft betydelse för 

en uppsägning. Det skulle också vara intressant att få ett större urval genom en 

kvantitativ metod av både expatriater och repatriater samt företag för att kunna se 

huruvida det som gäller på Delta även kan generaliseras till andra multinationella bolag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev till företag som avses att undersöka 

Hej! 

 

Vi heter Rebecca och Emelie och håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi med inriktning marknadsföring och organisation vid Uppsala 

universitet.  

 

Vi har intresserat oss för expatriering inom multinationella företag och har valt att 

fokusera på tiden och återanpassningen efter ett avslutat internationellt uppdrag (detta 

kallas teoretiskt för repatriering). Vi har identifierat att ett centralt men inte så 

utforskat område inom repatriering är individens respektive företagets förväntningar 

på denna process och hur den upplevs.  

 

Vi har därför (i nuläget) formulerat uppsatsen forskningsfrågor till:  

● Hur ser företagets respektive repatriatens förväntningar på repatrieringen ut?  

● Hur upplevs repatrieringen av respektive part? 

 

Vi skulle vilja undersöka detta genom intervjuer. Vår ambition är att fånga tre olika 

perspektiv (maximalt tre personer från varje perspektiv);  

● HR-avdelning/den enhet som är ansvarig för expatriater som representerar 

företagets synvinkel. 

● Expatriater som fortfarande är under aktuellt uppdrag utomlands. 

● Expatriater som kommit hem från sitt uppdrag utomlands.  

 

Vårt mål med intervjuerna är att inte överskrida 30 minuter. Om så önskas, kan både 

företag och intervjupersoner anonymiseras. 

 

Vi ser fram emot att höra från er! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Rebecca Ahlbin   namn@email.se   070 XXX XX XX 
 
Emelie Engvall   namn@email.se   070 XXX XX XX 
 
 

  

mailto:rebecca@ahlbin.se
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär 

Uppsala universitet 

Studenter: Rebecca Ahlbin och Emelie Engvall 

              

Till berörd deltagare: __________________________________ 

 

Medgivande för deltagande i en studie om repatriering och dess förväntningar 

  

Uppsatsens syfte 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka huruvida företag respektive repatriat 

har likvärdiga förväntningar på hemkomsten efter ett avslutat internationellt uppdrag 

eller inte. Syftet är även att undersöka hur vardera part upplever processen i sig. 

  

Metod 

Undersökningen består av intervjuer som i efterhand kommer att analyseras. Studiens 

fokus behandlar den sammantagna analysen av alla intervjuer och kommer således inte 

fokusera på enskilda individer. 

Vid intervjutillfället uppskattar vi om ljudinspelning får användas, om du som 

medverkande inte samtycker till detta avstår vi ljudinspelning. 

 

Redovisning av resultat, etik och sekretess 

Resultatet från undersökningen offentliggörs i en kandidatuppsats, redovisas på ett 

seminarium samt publiceras på DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-

portal.org). I uppsatsen namnges inga enskilda personer, och i den omfattning som 

namn anträffas är dessa ändrade. I enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204 

kommer personuppgifter och övriga uppgifter som gör det möjligt att identifiera 

individer att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt.  

  

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillåtelse att spela in intervjun samt att insamlat material godkänns 

för användning i undersökningen. 

  

Medverkan är frivillig och deltagaren får när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

□               Jag samtycker till medverkan 

□               Jag samtycker inte till medverkan 

 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 Datum och Underskrift
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Bilaga 3. Intervjuguide 1 - Till Delta

Inledande frågor 
- Hur länge har du arbetat på Delta?  
- Vilken roll på företaget har du? 
- Expatriering på Delta: 
- Hur många, hur länge, avbrott?, hur 
länge har Delta haft expats, 
kommunikation med expatriater? 
- Har ni en rutin för hemkomna 
expatriater (repatriater)? 
- Hur ser den ut, krav på repatriat, krav 
på HR, vem kommunicerar med dem, 
hur upplevs den av anställda? 
 

Arbetsrelaterade förväntningar  
 
Arbetsuppgifter 
Repatriatens roll, krav, kommunikation 
(löften), självständighet? 
 
Karriärutveckling 
Befordran, stöd, löften? 
 
Företagets förmåga att ta till vara på 
den nya kunskapen 
Vad har ni för rutiner för att omsätta ny 
erfarenhet/kunskap efter ett 
utlandsuppdrag? 
Möjligheter att göra det, krav, vem 
sköter det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Icke-arbetsrelaterade 
förväntningar 
 
Ekonomisk situation 
- Upplever ni att repatriaten förväntar 
sig en högre lön?  
- Upplever ni att repatriaten ställer krav 
på förmåner efter hemkomst, (om de 
hade förmåner under 
utlandsuppdraget)?  
 
Företagets stöd efter hemkomsten? 
- Vad erbjuder företaget för stöd? 
- Vad förväntar ni er att repatriaten ska 
sköta själv efter hemkomst? 
- boendesituation, partner/familj? 
 
Avslutande frågor: 
- Är det något du upplever att ni som 
företag kan förbättra med 
omhändertagandet av anställda efter 
utlandsuppdrag?  
- Upplever ni att repatriaterna kräver 
mer stöd än vad ni erbjuder? 
- Finns det något skriftligt material som 
vi kan få ta del av? 
- Kan vi höra av oss om det är något mer 
vi vill fråga om i efterhand?
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Bilaga 4. Intervjuguide 2 - Till expatriater

Inledande frågor 
Om repatriaten: 
- Hur länge har du arbetat på Delta? 
- Vilken roll på företaget har du nu? 
 
Om utlandsuppdraget: 
Hur länge, hur många, syfte, familj? 
 

Arbetsrelaterade förväntningar  
 
Arbetsuppgifter 
Hur förväntar du dig att dina 
arbetsuppgifter ska se ut vid din 
hemkomst? 
Roll, krav, begränsningar, rätt att fatta 
beslut, kommunikation, löften. 
 
 
Karriärutveckling 
Befodran, stöd, löften, förväntningar vid 
hemkomsten? 
 
 
Företagets förmåga att ta till vara på 
den nya kunskapen 
Hur, krav, förväntningar, möjligheter, 
egna initiativ vid hemkomsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Icke-arbetsrelaterade 
förväntningar 
 
Ekonomisk situation 
- Tror du att utlandsuppdraget ska 
generera i högre lön efter hemkomsten?  
- Om du har förmåner under 
utlandsuppdraget, hur tror du att de 
kommer att påverkas när du kommit 
hem? 
 
Företagets stöd efter hemkomsten: 
- Vad erbjuder företaget dig för stöd i 
samband med/efter din hemkomst? 
- Vilket stöd förväntar du dig att få? 
Boendesituation, levnadsstandrad, 
omhändertagande av partner/familj, 
förväntningar på detta 
 
Avslutande frågor: 
- Någon förväntning som vi inte tagit 
upp? 
- Nöjd med informationen om din 
hemkomst? 
- Kan vi höra av oss om det är något mer 
vi vill fråga om i efterhand? 
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Bilaga 5. Intervjuguide 3 - Till hemkomna repatriater

Inledande frågor 
Om repatriaten: 
- Hur länge har du arbetat på Delta? 
- Vilken roll på företaget har du nu? 
 
Om utlandsuppdraget: 
Hur länge, hur många, syfte, när? 

 
Arbetsrelaterade förväntningar  
 
Arbetsuppgifter 
Hur ser de ut nu? 
Roll, krav, begränsningar, rätt att fatta 
beslut, kommunikation, löften. 
Hur förväntade du dig att de skulle se 
ut? 
 
Karriärutveckling 
Befodran, stöd, löften, förväntningar? 
 
 
Företagets förmåga att ta till vara på 
den nya kunskapen 
Hur, krav, förväntningar, möjligheter, 
egna initiativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Icke-arbetsrelaterade 
förväntningar 
 
Ekonomisk situation 
- Trodde du att utlandsuppdraget skulle 
generera i högre lön efter hemkomsten?  
- Om du hade förmåner under 
utlandsuppdraget, hur trodde du att de 
skulle påverkas när du kommit hem? 
 
Företagets stöd efter hemkomsten: 
- Vad erbjöd företaget dig för stöd i 
samband/efter med din hemkomst? 
- Vilket stöd förväntade ni er att få? 
Boendesitution, levnadsstandrad, 
omhändertagande av partner/familj, 
förväntningar på detta 
 
Avslutande frågor: 
- Känner du dig nöjd med din 
hemkomst?  
- Känner du dig nöjd med det stöd du 
fick från företaget i samband med din 
hemkomst? 
- Kan vi höra av oss om det är något mer 
vi vill fråga om i efterhand? 


