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Sammandrag 
Syftet med denna uppsats att på företaget Roxtec undersöka vilka kunskaper återvändarna 

erhåller och hur hanteringen av återvändarna påverkar överförandet av kunskap. Genom en 

undersökning av företaget Roxtec vill vi belysa vilka för företaget användbara kunskaper 

återvändarna har och hur företaget tar hand om dessa kunskaper. Vi såg att återvändarna 

lärt sig kunskaper under sin utlandsstationering. Vidare undersöktes om formella 

hanteringssätt fanns innan, under och efter utlandsstationeringen. Det visade sig att 

företaget endast hade enstaka formella hanteringssätt som för kunskaper vidare. Kunskapen 

fördes i vissa fall vidare via informella hanteringssätt och i andra fall gick den outnyttjad. 

Det visade sig att företaget inte till fullo utnyttjar den resurs som återvändares kunskaper 

innebär. Utan en formell process med helhetsperspektiv finns det risk att återvändares 

kunskap går förlorad. 

 

Nyckelord: 

Återvändare, Kunskap, Kunskapsöverföring, Hanteringssätt, Formell hantering, Informell 

hantering 
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1. Inledning 
Många företag agerar idag på en internationell marknad. I och med detta finns ett behov att 

stationera personal till dotterbolag i utlandet. Denna utlandsstationering av personal för 

med sig fördelar som att företaget kan använda sig av kunnig personal som kan hjälpa styra 

organisationen i ett spritt företag (Collings et al 2007). Anställda är med och skapar 

visioner, designar strukturer och implementerar beslut och därför är förmågan att utveckla 

och ta vara på deras kompetens av stor betydelse. Företag som skickar ut anställda på 

utlandsuppdrag kan lägga ner så mycket som 500 000 euro per år på detta (Fink et al. 

2005). Utlandsstationering av personal är något som de flesta företag, enligt Black et al. 

(1992), har rutin på att hantera. Vad de däremot ägnat mindre tid åt är att skapa en rutin för 

hur de ska hantera en anställd som kommer hem till huvudkontoret efter ett utlandsuppdrag, 

det vill säga en återvändare. Återvändandet av utlandsstationerad personal upplevs inte som 

ett problem. Förväntningen från företaget är att det är lättare att komma hem än att åka ut 

(Chew & Debowski 2008). Det har dock visat sig att återvändares förhoppningar om 

avancemang inom företaget och utvecklade arbetsuppgifter vid hemkomsten inte fullföljts 

(Black 1992; Jassawall & Sashittal 2009). 
 

Företag som hanterar återvändare utgår ofta direkt från modeller som utnyttjas inom andra 

områden utan någon vidare justering och därför behöver företag utveckla metoder 

anpassade för just återvändandet. Lazarova och Tarique (2005) menar också  att företag vid 

kunskapsöverförande lägger större fokus vid vilken kunskap som kan föras ut i företaget. 

Kunskapen som återvändande personal får med sig hem från utlandsstationering har fått 

betydligt mindre uppmärksamhet. Fokus har enligt Berthoin Antal et al. (2000) inte heller 

legat på ett helhetsperspektiv med fokus på hantering innan, under och efter 

utlandsstationeringen.  
 

Kunskaper som återvändare kan bidra med är marknadsspecifik kunskap, personliga 

färdigheter, jobbrelaterad kunskap, kunskaper om nätverkande samt generell 

ledarskapsförmåga (Fink et al. 2005). Sådana kunskaper kan, rätt utnyttjade, stärka 

företagens konkurrenskraft och effektivitet (Oddou et al. 2009). Tyvärr är det inte säkert att 

dessa kunskaper hinner komma till användning för moderföretaget då många återvändaren 

enligt tidigare forskning (Chew och Debowski 2008; Sánchez Vidal et al 2008; Shen och 
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Hall 2009) slutar tidigt inpå sin hemkomst. Det finns flera förklaringar till detta, 

exempelvis i form av svårigheter att återanpassa sig, brist på uppskattning från företaget 

eller insikten att de halkat efter i karriären. Det har också visat sig att återvändare ofta 

måste förlita sig på sig själva vid återvändandet, att de inte får mycket hjälp från företaget 

(Harvey 1989; Oddou & Mendenhall 1991).  
 

Det är av stor vikt att företag inser vilka kunskaper som återvändarna besitter. Enligt 

Lazarova och Tarique (2005) är att utveckla, använda och överföra kunskap kritiskt för ett 

företags överlevnad. Kunskap kan vara svårt att kopiera av konkurrenter, och kan därmed 

skapa konkurrensfördelar. De beskriver positiva effekter av överföring av kunskap från 

företagets huvudkontor till dotterbolag. Utlandsuppdrag erbjuder genom nya erfarenheter 

och ny miljö möjligheten att förvärva kunskaper, och återvändandet skapar möjligheten att 

överföra denna kunskap tillbaka till företaget. 

 

Mot denna bakgrund är vi intresserade av att ta reda på vilket specifikt förfarande ett 

företag använder för att ta tillvara på denna kunskap. Förhoppningen är att denna studie kan 

öppna ögonen hos företag angående hur de kan få bättre rutin på att inhämta kunskap från 

återvändare. Vår forskningsfråga lyder: 

 

Hur påverkar hanteringen av återvändare deras kunskapsöverföring till företaget? 
 

Med utgångspunkt i ovanstående problematisering är syftet med denna uppsats att på 

företaget Roxtec undersöka vilka kunskaper återvändarna erhåller och hur hanteringen av 

återvändarna påverkar överförandet av kunskap.  

2. Teori 
Teorin består av tre avsnitt. I första delen presenteras Fink et al.s (2005) fem 

kunskapskategorier. För att ta reda på denna kunskap kan olika hanteringssätt användas. 

Dessa hanteringssätt presenteras i andra delen som innehåller en beskrivning av olika 

punkter som är relevanta för hanteringen av återvändare. I den avslutande tredje delen görs 

en sammanfattning av teorin.  
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2.1 Kategorisering av kunskap 
Under utlandsstationeringar kan olika sorters kunskap förvärvas. Fink et al. (2005) har 

utfört intervjuer med ett antal anställda vid flera storbanker i Österrike rörande vilken 

kunskap som utlandsstationerade fått med sig hem. I denna empiriska studie har Fink et al. 

skapat fem kunskapskategorier utifrån vad anställda lär sig under en utlandsvistelse. Därav 

finner vi det relevant att använda just denna kategorisering. De olika kunskaperna är 

marknadsspecifik kunskap, personliga färdigheter, jobbrelaterad kunskap, kunskaper om 

nätverkande samt generell ledarskapsförmåga. Dessa kategorier kommer att användas i 

syfte att konkretisera begreppet kunskap. Nedan följer en genomgång av Fink et al.s 

kunskapskategorier. 

 

Den första kategorin är marknadsspecifik kunskap. Genom att arbeta i en annorlunda 

omgivning lär sig de utlandsstationerade att förstå sin omgivning. De skaffar sig kunskap 

om de lokala systemen, som politiska, sociala och ekonomiska. Ofta lär de sig språket, 

lokala traditioner och sätt att hantera affärer. Denna kunskap kan ofta vidareutvecklas och 

överföras till kollegor. 

 

Den andra kategorin, personliga färdigheter handlar om att den utlandsstationerade under 

sin tid utomlands får möjlighet att utveckla sina mjuka kunskaper. Dessa färdigheter 

inkluderar ett mer öppet tankesätt, interkulturella kunskaper, ökat självförtroende, 

flexibilitet och tolerans. Denna kunskap är inte lätt att överföra eftersom det är en personlig 

erfarenhet. Samtidigt är individer som förvärvat sådana färdigheter en viktig tillgång för ett 

företag, inte minst i utvecklingen av framtida ledare. 

 

Den tredje kategorin jobbrelaterad kunskap är det som återvändaren har lärt sig av 

omgivningen under sin utlandsvistelse, vilket bl.a inkluderar förbättrad 

kommunikationsförmåga, hur ett projekt genomförs och förbättringar i att lösa problem. 

Dessa kunskaper kan användas i det dagliga arbetet men är svåra att överföra. 

 

Kunskaper om nätverkande är den fjärde kunskapskategorin. Att bygga nätverk när man är 

på sin utlandsvistelse kommer naturligt. Återvändaren har under sin tid utomlands arbetat 

tillsammans med personalen på dotterbolaget och lärt känna dem samt träffat klienter och 

underleverantörer i en ny miljö. De har också skapat nya kontakter hemma då de ofta är 
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kontaktpersonen på dotterbolaget. Fink et al. (2005) får stöd av Oddou et al. (2009) som 

menar att ett socialt nätverk ökar chansen att överföra kunskap från återvändaren. 
 

En femte kunskapskategori är generell ledarskapsförmåga. De dotterbolag som 

återvändaren besökt är ofta mindre än det hemma, vilket leder till att återvändaren får en 

bättre förståelse för ett företag i sin helhet. Det bidrar också med kunskap om hur olika 

delar i ett företag påverkar varandra. Generell ledarskapsförmåga är en kunskap som inte 

kan överföras från återvändaren till annan personal utan istället är det återvändaren som 

själv får en större förståelse för vad ett beslut får för konsekvenser för de inblandade, vilket 

är egenskaper användbara för en högre position inom företaget. 

 

Dessa fem kategorier väver in de kunskaper som enligt Fink et al. (2005) är vad återvändare 

potentiellt kan erhålla från sin utlandsvistelse. Med stöd av dessa kategorier blir det möjligt 

att konkretisera vad som är relevant kunskap för en återvändare. 

 

2.2 Hantering av återvändare 
De kunskapsområden som presenterats i avsnitt 2.1 beskriver vad utlandsstationerad 

personal kan bidra med för kunskaper. Kunskapsöverförandet påverkas av hur företagen 

formellt hanterar återvändandet av utlandsstationerad personal. Berthoin Antal et al. (2000) 

menar att ett hinder till varför kunskapen inte kommer till rätta beror på att det saknas ett 

helhetsperspektiv som inkluderar hantering före, under och efter utlandsstationeringen. 

Enligt Lazarova och Tarique (2005) kan kunskapsöverförande vid återvändande maximeras 

om organisatorisk mottagbarhet för kunskap och återvändarens villighet att överföra 

kunskap stämmer överens, kunskapsöverförandet sker inte automatiskt. En sådan 

överensstämmelse är endast möjlig om företag ser sammanhanget mellan kunskap som 

skaffats under utlandsuppdrag och de verktyg som används för att fånga denna kunskap.  
 

Vi använder oss av Allen & Alvarez (1998) samt Chew & Debowskis (2008) formella 

hanteringssätt för hantering av återvändare. Vi har valt ut hanteringssätt som fokuserar på 

de områden vi finner relevanta för kunskapsöverförande mellan återvändaren och företaget. 

Vissa områden har uteslutits, exempelvis de som handlar om att skapa ett nätverk för 

kontakt mellan återvändare samt om att stödja återvändarens familj. Sådana aspekter anser 

vi vara av begränsad betydelse för att påverka möjligheten att föra över kunskap från 
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återvändare till företag. Nedan presenteras vår sammanställning (bild 1) av formella sätt att 

hantera återvändaren, vilken följs av en mer djupgående genomgång. 
 

1. Välja högkvalificerade anställda för uppdrag 

2. Ge den utlandsstationerade en mentor 

3. Tillsätta en chef ansvarig för utlandsstationerade 

4. Långsiktig planering 

5. Välkomna och uppmärksamma den anställde vid återvändandet 

6. Använd återvändare som tränare för nya utlandsstationerade 

7. Genomförande av uppföljningsintervjuer 

Bild 1. Sammanställning av hanteringssätt 

 
2.2.1 Välja högkvalificerade anställda för uppdrag 
Allen och Alvarez (1998) ser en av anledningarna till att företag får problem med 

utlandsstationerade, och återvändandet av dessa, att inte kvalificerad personal väljs för 

dessa uppdrag. Högkvalificerad personal kan välja bort utlandsstationeringen av olika 

anledningar. En av dessa kan vara att de inte är säkra på att de får en bra position inom 

företaget när de återvänder. För att få bättre kvalitet på utlandsuppdragen behöver alltså 

högkvalificerade anställda väljas till uppdragen. Oddou et al. (2009) menar även att ju mer 

expertis återvändaren besitter, desto större är sannolikheten att kunskaperna delas vidare. 

 
2.2.2 Ge den utlandsstationerade en mentor 
En mentor är enligt Allen och Alvarez (1998) den som stöttar den utlandsstationerade i sitt 

arbete, och hjälper till vid återvändandet. Mentorn borde utses innan utlandsuppdraget, så 

att de två kan upprätta en fungerande relation. Under utlandsuppdraget kan mentorn 

rapportera till huvudkontoret om den utlandsstationerades karriärmål samt hjälpa till med 

kommunikation av information mellan utlandsstationerad och huvudkontor. 

 

Chew och Debowski (2008) beskriver att en viktig länk mellan återvändaren och företaget 

kan skapas genom användandet av en mentor. Denna mentor bör förslagsvis vara delaktig i 

hela processen från det att den anställde är på väg att bli utlandsstationerad tills dess att 

denne återvänder. Feldman och Thomas (1992) menar att utlandsstationerade som har hjälp 
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av en mentor har större chans att lyckas med sitt uppdrag, och för att hjälpa till att hitta en 

lämplig plats vid återvändandet. 

 

Black et al.(1992) menar att kommunikation med hemlandet är av stor vikt för att 

återvändandet ska fungera bra och att kvaliteten och mängden av kommunikation är 

avgörande för resultatet. Eftersom mentorn finns med i processen innan, under och efter 

utlandsstationeringen kan denne hjälpa till att ge en bild av processen i sin helhet. Mentorn 

kan ha det långsiktiga perspektivet och bidra till att kontinuerligt uppdatera sig om 

återvändarens kunskaper under utlandsvistelsen. 

 
2.2.3 Tillsätta en chef ansvarig för de utlandsstationerade 
Chew och Debowski (2008) anser att man i större företag bör överväga att inrätta en 

speciell avdelning för utlandsstationerade. Denna bör ha en chef som har huvudansvaret för 

utlandsstationerades specifika behov samt ansvaret för att planera för vad som ska ske när 

återvändaren kommer hem igen. 
 

Oddou et al. (2009) menar vidare att chefens samarbetsvilja har stort inflytande på 

kunskapsutbytet. Chefer kan antingen underlätta eller hindra överföringen av återvändarnas 

kunskap genom deras sätt att leda, genom en samarbetsbaserad ledning uppmuntras 

informationsdelning mellan anställda inom organisationen. Chefer som uppmärksammar 

vad återvändare har att erbjuda och som anpassar samarbetet till dotterbolag lägger en bra 

grund för kunskapsöverförande. 

 
2.2.4 Långsiktig planering 
Långt innan en anställd väljs för utlandsuppdrag kan enligt Allen och Alvarez (1998) det 

generella HR-systemet uppmuntra högpresterande personal att söka utlandsuppdrag. Detta 

genom att inkludera internationell verksamhet i personalens långsiktiga karriärsplaner. På 

så sätt kan den anställde planera för sin utlandsvistelse, te.x. genom att börja lära sig ett nytt 

språk och förbereda familjen på en flytt. Att ha ett sådant långsiktigt perspektiv innebär 

också ofta att företaget förbereder sig för återvändandet. Både Allen och Alvarez (1998) 

och Chew och Debowski (2008) menar att utlandsstationerade ofta upplever att de känner 

sig bortglömda av medarbetare och chefer vid huvudkontoret när de är utlandsstationerade. 

Detta minskar sannolikheten att deras återvändande ska gå bra. Att behålla den anställde i 

hemlandets HR-planering kan underlätta detta problem.  
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Även Feldman och Thomas (1992) talar om att en långsiktig planering hjälper den 

utlandsstationerade att lyckas med sitt uppdrag. Chew och Debowski (2008) samt Berthoin 

Antal et al (2000) säger dessutom att när återvändaren kommer tillbaka till sin arbetsplats 

så är det viktigt att denne under sin tid utomlands inte halkat efter i karriärstegen utan 

hamnar på rätt position, det vill säga att denne blir befordrad likt sina arbetskamrater 

därhemma. 
 

Oddou et al (2009) menar dessutom att om återvändare får en hög position inom företaget 

är sannolikheten högre att övriga medarbetare tar del av återvändarens kunskap. De 

fortsätter att beskriva att jobbet bör vara anpassat också när det gäller arbetsuppgifter. 

Fördelarna att hamna i en liknande position som i utlandet är att de erfarenheter som 

återvändaren fått med sig kan utnyttjas. 

 
2.2.5 Välkomna och uppmärksamma den anställde vid återvändandet 
Chew och Debowski (2008) påpekar vikten av att ordna med ett evenemang för att 

välkomna återvändaren tillbaka till företaget. Detta är ett sätt att få denne att känna sig 

värdesatt, och ger en tydlig signal till medarbetarna att återvändaren är tillbaka. Oddou et 

al. (2009) menar att arbetsplatsklimatet bidrar till ökat kunskapsutbyte. Om chefer har en 

positiv inställning till samarbete finns grunden till utbyte av kunskap. Om individer känner 

sig trygga och välkomna på sin arbetsplats är det lättare att dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper. 

 

2.2.6 Använd återvändare som tränare för nya utlandsstationerade 
Enligt både Allen och Alvarez (1998) och Chew och Debowski (2008) är ett sätt för 

återvändare att använda sina kunskaper att träna och förbereda anställda som är i färd med 

att utlandsstationeras genom att låta återvändare bidra med sina egna erfarenheter. Allen 

och Alvarez (1998) menar vidare att återvändarna i rollen som tränare kan bidra med deras 

förmåga att berätta om en realistisk, men positiv, bild om erfarenheterna i utlandet. Genom 

att välja ut personal till tränare sänder också företaget en signal till återvändarna att deras 

kunskap uppskattas. 

 
2.2.7 Genomförande av uppföljningsintervjuer 
Chew och Debowski (2008) föreslår att efter att återvändaren kommit hem bör en intervju 

genomföras för att diskutera möjliga problem som uppstått vid utlandsstationering och 

återvändandet. Berthoin Antal et al. (2000) uttrycker att återvändarna ofta är besvikna över 
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bristen på initiativ att uppmärksamma den kunskap som de erhållit. Hon anser att 

avsaknaden av uppföljning är en av anledningarna till att kunskap inte når ut. Med tydliga 

hanteringssätt ökar chansen att kunskap sprids i organisationen, en uppföljning kan 

stimulera återvändaren att reflektera över dennes erfarenheter och på så sätt lättare uttrycka 

kunskapen. 

 

2.3 Sammanfattning av teori 
Teorigenomgången består av en översikt av tidigare forskning inom området, en 

beskrivning av kunskapskategorier samt en sammansättning av formella hanteringssätt 

företag kan använda sig av vid hantering av återvändare. Kunskapskategorierna har 

kopplats till hanteringssätten. Hanteringen syftar till att hjälpa företaget att skapa ett 

program där kunskaperna återvändarna förskaffat sig i utlandet på ett formellt sätt kan 

nyttjas. 

 

Baserat på dessa teorier framgår att vissa typer av kunskap kan återföras till moderföretaget 

genom att det använder sig av formella hanteringssätt. För att förtydliga detta har vi skapat 

en figur (figur 1), vilken visar hur kunskap kan föras vidare till huvudkontoret och spridas 

till medarbetarna. Hanteringssätten appliceras på återvändaren som genom hanteringen har 

möjlighet att föra kunskap tillbaka till huvudkontoret. Denna kunskap distribueras sedan 

vidare till medarbetare.  

 
Figur 1. Överföring av återvändares kunskap 
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3. Metod 
Syftet med detta metodavsnitt är att introducera tillvägagångssättet för den empiriska 

undersökningen. I avsnittet urval och datainsamling presenteras undersökning och val av 

företag. I avsnittet operationaliseringen beskrivs hur vi omvandlat teorin till vårt 

intervjuunderlag. Vi hämtar stöd i metodböcker av Jacobsen (2002) och Saunders et al. 

(2012). 

 

3.1 Urval och datainsamling 
Urvalsramen för att identifiera ett företag till intervjuerna är att det ska ha dotterbolag i 

utlandet samt att det har personal som tidigare varit utlandsstationerad och som nu återvänt 

hem. Vi har vidare eftersträvat att få tala med en HR-chef liksom ett antal återvändare. 

Detta är naturligt då dessa sitter inne med den information vi är intresserade av. Ett hinder 

att överkomma var att hitta ett företag som ville ställa upp med intervjuer. Det var svårt att 

få företag, vi kontaktade kring 30 olika och fick endast tag på ett företag som hade 

möjlighet att ställa upp inom tidsperioden för denna uppsats. Vi skulle vilja haft ett till 

företag för att kunna jämföra skillnaderna då vi tror detta skulle ge mer substans. 

 

Vår ansats har varit att genomföra semistrukturerade individuella intervjuer där den 

enskilda individen sätts i fokus. Det är respondenternas svar som ligger till grund för vad vi 

kommer fram till (Jacobsen 2002; Saunders et al.2012). Vi har valt en semistrukturerad 

form av intervju då en större flexibilitet från vår sida förhoppningsvis leder till att 

respondenten känner sig avslappnad och kan prata mer fritt. Detta ökar chansen att få 

relevant information som ligger utanför våra frågor. 

 

Intervjuerna ämnar till att beskriva en situation vid en viss tidpunkt vilket innebär att det är 

en tvärsnittsstudie och en individualistisk ansats har gjorts i och med att de personer som 

intervjuas är våra viktigaste datakällor. Detta innebär att en specifik tidpunkt i ett visst 

företag beskrivs och man bör vara försiktig med att dra generella slutsatser utifrån denna 

undersökning. Arbetet bör snarare ses som ett underlag till vidare studier inom området. 

Den undersökningsstrategi som används är en deduktiv datainsamling, med stöd av en 

teoretisk grund undersöks en faktisk situation i ett företag för att sedan analysera om dessa 

stämmer överens. Undersökningen kan även ses som intensiv då vi går på djupet med ett 

fåtal personer för att få fram en mer nyanserad bild av ämnet (Jacobsen 2002). 
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Den empiriska undersökningen skapar en djupare förståelse för hur hanteringen av 

återvändarnas kunskap går till hos företaget. Fem stycken telefonintervjuer har gjorts varav 

en med en HR-chef och fyra stycken med återvändare. Studien är av karaktären kollektiv 

enhet då en utvald grupp, återvändare, inom företaget Roxtec studeras (Jacobsen 2002). 

Intervjuerna har spelats in för att sedan åter kunna lyssna på dem och använda direktcitat. 

Avsikten med de fem intervjuerna är att spegla hur återvändandet ser ut i företaget. HR-

chefen anses stå för hur återvändandet i företaget ser ut i teorin och återvändarna fungera 

som en kontroll om huruvida det förhåller sig i praktiken. Då undersökningen genomförs på 

ett företag där samtliga respondenter fortfarande är anställda kan givetvis en viss grad av 

partiskhet förekomma (Saunders et al. 2012). Detta är något vi är medvetna om och har i 

åtanke när intervjuerna genomförs och analyseras.  

 

De fem intervjuade personerna är alla anställda på Roxtec. HR-chefen, med globalt ansvar, 

har varit anställd i 10 år. Under denna tid har företaget börjat sända ut anställda på 

utlandsuppdrag och han har varit med i processen under hela tiden. Utöver HR-chefen har 

vi även talat med fyra personer som tidigare haft utlandsstationeringar. Två av dessa var 

stationerade i USA. Den ena personen var utsänd i 1 år och hade som uppdrag att utbilda 

personalen på plats. Den andra personen har under 10 månader befunnit sig i USA, och 

återvände så sent som dagen innan intervjun till Sverige. Även hans uppdrag i USA var att 

utbilda personal. Två anställda har varit stationerade i Kina i ca 2,5 år vardera. Den ena 

återvände från utlandsstationeringen 2009, hans uppdrag bestod i att vara en brygga mellan 

Sverige och Kina samt att arbeta med tekniska uppdrag. Den andre kinastationerade 

återvände i oktober 2013, hans uppdrag bestod i att öppna upp en ny teknikavdelning.  

 

3.2 Operationalisering 
Intervjumallarna (se bilaga 1 & bilaga 2) har överskrifter tagna ur vår teori för att enkelt 

kunna se till vilken del av teorin de är kopplade till. Under varje överskrift följer frågor 

kopplade till det teoretiska området. Respondenterna har inte sett dessa intervjumallar och 

inte heller blivit informerade om vad syftet med de specifika frågorna varit, vilket hjälper 

undvika att de själva läser in vad frågan ämnas besvara. Däremot har respondenterna blivit 

meddelade vad syftet med undersökningen är. Två intervjumallar har använts, den ena med 

frågor ställda till HR-chefen och det andra till återvändarna. Frågorna i de två mallarna har 

samma utgångspunkter men är formulerade och anpassade för att få den information vi 
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söker ur vardera intervju. För HR-chefen är fokus på att ställa frågor för att få svar på hur 

processen från företagets sida är menad att vara utformad medan den för återvändarna 

syftar till att se om deras upplevelse överensstämmer. 

 

Intervjufrågorna är indelade i tre delar. Avsikten är att i den första delen genom 

grundläggande frågor får reda på bl.a. hur länge och vart utlandsstationeringen varit samt 

vilken position den utlandsstationerade haft. Detta för att få en bra översikt över 

återvändarens specifika uppdrag. Vi frågar även om vad de hade för position innan och 

efter utlandsuppdraget, vilket syftar på att ta reda på grunderna inför en kommande fråga 

om långsiktig planering. 

 

Den andra delen av intervjufrågorna syftar till att kunna operationalisera och hantera de 

insikter som den teoretiska delen givit angående hanteringssätt. För varje punkt i teoridelen 

finns en huvudfråga som är tänkt som en öppen icke ledande fråga där respondenten får 

möjlighet att tänka efter och svara utifrån egna tankegångar (Jacobsen 2002). Exempelvis 

har avsikten varit att belysa i vilken utsträckning företaget valt högkvalificerade anställda 

för utlandsuppdrag. Följande fråga har därför ställts till HR-chefen: ”Hur går processen till 

för att välja vilken anställd som skickas till utlandsuppdrag?” och till återvändaren ställdes 

frågan formulerad som ”Hur gick processen till när du valdes till uppdraget?”. Exemplet 

visar också att det kan vara svårt att med frågan få direkt svar på de aspekter som är 

relevanta för studien, därför har följdfrågor ställts till varje punkt. På så sätt ökar 

sannolikheten för att få frågan besvarad och dessutom ges respondenten en djupare 

förståelse för vad vi syftar på och även kunna utveckla sitt svar. I detta fall var följdfrågan 

till HR-chefen ”Har ni speciella kriterier? (varför?)” och till återvändaren ”Var det 

specifika kvalitéer/erfarenheter som söktes till uppdraget?”. 

 

Den tredje delen av intervjufrågor rör kategoriseringen av kunskap ur vår teoridel. Likt 

delen innan syftar dessa intervjufrågor att få svar kring de fem kunskapskategorierna. 

Exempelvis frågade vi HR-chefen ”Ser du en förändring i kontakten med ett dotterbolag 

innan och efter en personal vart utlandsstationerad där?” med följdfrågan ”När personen 

återvänder från dotterbolaget har den förmodligen skapat ett nätverk, är detta något som 

ni jobbar med att bibehålla/dra nytta av?” Återvändarna fick frågan ”Hur ser din kontakt 

med dotterbolaget ut idag” med följdfrågorna ”Är dessa kontakter något du använder dig 
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av i ditt arbete? Är de en tillgång? I båda fallen var syfte att ta reda på om återvändarna 

erhållit några nätverkskunskaper, om dessa sedan används samt om de förts vidare.  
 

Likt exemplen ovan har vi genom hela intervjumallen haft fokus på att formulera öppna 

inledande frågor för varje ämnesområde för att sedan, om det behövs, följa upp med mer 

specifika frågor i syfte att vara säkra på att få det aktuella området besvarat. Till exempel 

gällande punkten att ge den utlandsstationerade en mentor ansåg vi att frågan skulle bli för 

snäv om vi inledde med en fråga rörande mentor. Vi ställde frågan “Hur såg kontakten ut 

med huvudkontoret?” där vår tanke var att ta reda på om det fanns någon kontakt och med 

vem denne kontakt skedde. Detta följdes av frågorna “Hur upplevde du att kontakten (med 

din mentor) fungerade?” samt “Tror du att din upplevelse hade sett annorlunda ut med en 

mentor?” 

4. Empiri 
Empirin består av en kort beskrivning av företaget Roxtec och de intervjuade följt av en 

genomgång av intervjusvaren angående kunskap och hanteringssätt.  

 

4.1 Företaget Roxtec 
Roxtec är ett svenskt företag som grundades år 1990 i och med uppfinningen av 

Multidiameter. Produkten som utgör ett skydd för kablar och rör är högteknologisk, och 

den huvudsakliga produktionen sker i Karlskrona, där Roxtec har sitt huvudkontor. 

Företaget har 23 dotterbolag runt om i världen (Roxtec 2013). Enligt HR-chefen på Roxtec 

har dotterbolagen i huvuduppgift att vara säljkontor. En del har även viss produktion, som 

svetsning av ramar och alla har ett eget lokalt lager. För nuvarande är 14 personer 

utlandsstationerade vid Roxtecs dotterbolag. Under 2012/2013 omsatte Roxtec 138 

miljoner euro, och antalet anställda var 582 stycken. 

 

4.2 Återvändarnas kunskaper 
I detta stycke kommer vi gå igenom empirin rörande kunskaper. De fem 

kunskapskategorierna presenteras var för sig med svar från både HR-chefen och 

återvändarna. 
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När det kommer till marknadsspecifika kunskaper anser HR-chefen att utlandsstationerade 

får kunskap om olika kulturella skillnader, att de lär sig att människor jobbar på olika sätt 

runtom i världen. Detta anser han bidrar till ökad medvetenhet i bolaget. Även samtliga 

återvändare anser att de lärt sig om kulturella skillnader och också att sådana skillnader kan 

leda till problem i kommunikationen. En stationerad i Kina sade: “I Kina har de något som 

kallas för guanxi-försäljning, vilket är försäljning via relation.[...] medans i Europa 

använder man sig mycket mer av teknisk försäljning, vilket är två helt skilda saker. Det har 

man ju lärt sig, hur de går tillväga och så när de ska sälja in produkter via relation då 

istället för med tekniska förmågor.” En annan återvändare ansåg sig bättre förstå vilka 

svårigheter som kom med att kommunicera över olika tidszoner, när kontoret i Sverige 

stänger för dagen har kontoret i USA precis börjat sin arbetsdag. 

 

HR-chefen anser angående nätverkskunskaper att allt är mycket lättare när du fått en 

relation med människor. Det är inte länge “dem och vi”, de människor i organisationen där 

utlandsstationeringen skett har man skapat en relation till, vilket underlättar 

kommunikationen kring vilken fråga det än är. Tre av återvändarna säger sig idag ha god 

kontakt med dotterbolagets personal och har skapat kontakter och vänner som de alltid 

kommer ha. En av återvändarna har än idag arbetsuppgifter kopplade till dotterbolaget, och 

har därför en naturlig kontakt. Denna person menade även att han i sitt arbete kan förmedla 

kontakter till kollegor, och de kan använda honom som referens vid kontakten. En annan 

återvändare sa: “det är betydligt lättare att samarbeta när man känner varandra och vet 

hur den andra tänker och [hur]deras tankegångar är”. En avvikande åsikt var att en av de 

stationerade i Kina ansåg att han inte har kontakt med dotterbolaget. Efter hans stationering 

slussades en ny person in som tog vid där hans arbete slutade, därför såg han inte nyttan i 

att behålla sina kontakter. 

 

De personliga färdigheter som HR-chefen anser att en utlandsstationering hjälper att 

utveckla är att återvändarna utvecklar sin personlighet. De blir stärkta som individer, 

tryggare i sig själva samt klarar bättre av att hantera nya ovana situationer. Tre av 

återvändarna anser att de blivit bättre på att samarbeta, interagera med nya människor samt 

att de fått ett ökat tålamod. En återvändare menar att det var just skillnaderna i kulturen 

som gjort att han utvecklats som individ. “Jag har blivit mer tolerant mot andra människor 

och andra kulturer. [...]där ställs man inför ett helt annat faktum. Där är det ju jag som är 

annorlunda. Man ställde sig i en annan människas skor. [...] Bara för att det är annorlunda 
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betyder inte att det är fel.” En annan återvändare var osäker på om han utvecklat sina 

personliga färdigheter. 

 

Jobbrelaterade kunskaper som HR-chefen anser att de utlandsstationerade lär sig handlar 

inte bara om kunskap om produkten, utan också att den tekniska utvecklingen stärks. 

Återvändarna håller emellertid inte med om att de fått kunskaper om den tekniska biten. 

Flera hade förväntningar på att utvecklas tekniskt, men i och med att en stor del av 

uppdragen handlade om att lära ut var det snarare så att de fick lära ut tekniska kunskaper 

och ackumulerade inga nya. 

 

En av de USA-stationerade hade som tidigare nämnts upptäckt problem med tidsskillnaden 

mellan USA och Sverige. Detta har lett till att han vill förbättra informationsflödet mellan 

huvudkontoret och dotterbolaget. Två utlandsstationerade gav exempel på hur de lärt sig 

om hur den egna organisationen och huvudkontoret fungerar. En av de stationerade i Kina 

menar att man genom att få se sin egen organisation på håll får en större förståelse för hur 

det fungerar. En av återvändarna från USA berättade att arbetstempot i USA var lägre och 

att arbetet var mer hierarkiskt. I Sverige är det kortare beslutsvägar, kortare tid från beslut 

till handling. 

 

De generella ledarskapsförmågor som HR-chefen anser att återvändarna kan lära sig av sin 

tid utomlands är att få ett ledarskapsperspektiv då de ofta åker ut i en ansvarsroll. Han anser 

även att en förutsättning för att kunna bli en bra ledare är att lära känna sig själv, vilket den 

anställde har chansen att göra i den främmande miljön. 

 

Återvändarna menade att de behövt ändra sitt tankesätt en aning under sin 

utlandsstationering. En återvändare ansåg att han behövde tänka efter mer innan han tog 

beslut och gjorde förändringar, då hans dåvarande medarbetare tänkte på ett annat sätt än 

honom: “Man får ju många gånger tänka efter när man har med folk i andra länder att 

göra, i Sverige tänker ju alla människor precis som jag.” En annan tyckte att 

ledarskapsutvecklingen var ofrånkomlig då han ensam var ansvarig för en grupp. En 

liknande upplevelse hade den tredje återvändaren som genom sitt agerande som mentor för 

en grupp i utlandet gjorde att han fick erfarenheter i ledarskap, “man har fått styra upp 

dem, så man har fått en mer ledarskapsgen i sig än innan”. Den fjärde tyckte att den största 
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bidragande faktorn till hans ledarskapsförmågor var att han fått insikter om sig själv och 

hur andra människor fungerar. 

 

4.3 Hur hanteras återvändarna? 
Vi går här igenom svaren från intervjuerna gällande hanteringen av återvändare. Svaren 

från HR-chefen som representerar hur företaget anser att det fungerar presenteras 

tillsammans med svaren från återvändarna som berättar om hur de upplevt processen.  

 
4.3.1 Välja högkvalificerade anställda för uppdrag 
Vad gäller att välja högkvalificerade anställda för uppdraget anser HR-chefen att 

personalen väljs för att de uppfyller behov hos dotterbolagen. Ofta söks någon med en 

speciell kompetens att skicka till ett dotterbolag och detta försöker matchas med anställdas 

kompetenser. En av återvändarna hade fått sin anställning genom en 

internrekryteringsprocess där han sökte och fick jobbet. De andra tre hade båda fått 

förfrågan uppifrån. De som inte ansökt om jobbet ansåg att processen var informell, deras 

kollegor eller chefer hade rekommenderat dem till de olika uppdragen. En återvändare 

förklarade det på följande sätt “Jag hade främst fått en förfrågan från USA att komma över 

och vid det tillfället så hade vi en svensk kille där som föreslog mitt namn också. Sen drogs 

processen igång. Det var mer att de tillfrågade [mig] direkt, så det var ingen ansökning 

eller något.” 

 
4.3.2 Ge den utlandsstationerade en mentor 
Det visade sig att Roxtec inte har några mentorer för sin utlandsstationerade personal. Vi 

frågade därför om hur kontakten med huvudkontoret såg ut. Det HR-chefen berättade var 

att kontakten var olika med olika utlandsstationerade och att de överlag inte hade tät 

kontakt. En återvändare upplevde att kontakten med hemlandet för det mesta var bra, men 

att detta berodde på att han själv tog initiativet till kontakten. Om den utsände inte ser till 

att ha bra kontakt med sin chef och andra arbetskollegor är det lätt att bli bortglömd och 

isolerad som utsänd i stora organisationer. En annan svarade initialt att kontakten fungerade 

bra, men nämnde därefter en del saker som kunde förbättras. Dessa var att det var svårt att 

veta vem han borde ha kontakt med då han upplevde att han var i ett gränsland mellan 

lokala chefen och chefen i Sverige. Detta tog sig också i uttryck att dessa chefer inte hade 

överensstämmande bilder gällande vad hans uppdrag var. 
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En återvändare ansåg att kontakterna med medarbetarna fungerade bra då de jobbade på 

projekt ihop under utlandsstationeringen. Däremot hade han mindre kontakt med cheferna 

hemma. Trots den sporadiska kontakten han hade med sina chefer så upplevde han att han 

närsomhelst kunde ringa och få hjälp vad det än gällde. En av återvändarna från USA 

menade att det inte fanns någon daglig kontakt, och att han inte rapporterade kontinuerligt 

till sin chef. Han beskrev det som: “det fanns inga rapporteringskrav från min dåvarande 

chef som också bytte jobb i samma veva [...], där försvann väl lite av de kontakterna.” 

 
4.3.3 Tillsätta en chef ansvarig för utlandsstationerade   
Enligt HR-chefen är den ansvarige för återvändaren oftast chefen där den placerade 

befinner sig. Det kan i vissa fall se olika ut. Exempelvis kan en anställd som har ett globalt 

uppdrag ha en chef i Kina och en annan i Sverige. En av återvändarna från Kina tyckte att 

frågan om ansvaret för den utsände hade brustit. Det fanns inte en tydlig beskrivning om 

vad hans uppdrag innehöll och vem det var som var ansvarig för vad. En återvändare från 

USA beskrev att uppdraget kanske hade kunnat fungera annorlunda om dialogen mellan 

USA och Sverige varit bättre. Han hade känslan av att han blev ditskickad för att 

huvudkontoret såg ett behov, utan att ta upp det ordentligt med dotterbolaget. Om det hade 

varit ett gemensamt beslut från början hade det varit enklare. 

 
4.3.4 Långsiktig planering 
HR-chefen berättade att Roxtec arbetar med utvecklingssamtal, eller som de kallas, 

performance review. Under dessa årliga samtal som sker varje vår träffas varje chef och 

medarbetare och chefen frågar om ambition, vad den anställde är intresserad av och om 

man är mobil. Efter sommaren sker varje år en andra del av denna process då alla 

medarbetares styrkor kartläggs liksom vilka utvecklingsbehov som finns. Med detta som 

utgångspunkt bestäms vad som är nästa steg. Samtidigt överväger Roxtec om det finns 

utlandsuppdrag som matchar personalens kompetens. Genom samtalen har företaget bra 

koll på vilka som är beredda att flytta och vilka uppdrag de kan åta sig. För uppdragen 

anser chefen att Roxtec inte har några formella kriterier. Det handlar istället om att få 

personal med rätt teknisk kompetens, bakgrund och om vad den anställde kan tänka sig 

göra. Innan den som stationeras utomlands kommer tillbaka ska planeringen för 

återvändandet vara klar 6 månader innan hemkomsten. Om utlandsuppdraget är så kort som 

ett år kan det hända att personen har samma position som innan. Det är garanterat att 

Roxtec ska erbjuda en befattning som motsvarar deras kompetens. 
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För de utlandsstationerade varierade det om planeringen för uppdraget skett under en längre 

tid eller ej. För en av återvändarna hade frågan om utlandsstationeringen kommit som en 

överraskning, han hade inte tidigare tänkt att han skulle åka utomlands. Inte heller när 

denne person skulle återvända fanns det en uttänkt plan. Det var först vid återkomsten som 

han visste hur det skulle bli med hans position. Det visade sig att han kom tillbaka till 

samma plats efter 2,5 år i utlandet. Denne återvändare sade att det: “skulle vara bra om det 

fanns en plan överhuvudtaget, för ivägskickning och mottagande, vad jag själv studerat i 

ämnet är det svårare att komma tillbaka än att åka ut, det stämmer överens med min 

upplevelse.” Det var inte klart vad företaget ville uppnå med hans utlandsstationering. Han 

ville ha mer tydlig information om vad som förväntades av honom. De tre andra 

återvändarna hade visat intresse för utlandsuppdrag tidigare. En av dessa har också redan 

börjat planera att åka vidare till Korea i vår. Flera återvändare upplevde att 

utlandsstationeringen varit positivt för deras karriär. En återvändare från USA har nyss tagit 

ett steg upp i karriärstegen, samtidigt tror han att kunde fått denna position även utan att ha 

varit i utlandet. 

 
4.3.5 Välkomna och uppmärksamma den anställde vid återvändandet 
Vad gäller mottagande menar HR-chefen att det är den mottagande chefen som är ansvarig 

för att ta kontakt för att förbereda om arbetsuppgifter. Han gav inga indikationer om att ett 

formellt mottagande är praxis. Tre av återvändarna tyckte att de blev uppmärksammande 

genom samtal med kollegorna på kafferasten och när de träffas på andra ställen. Den fjärde 

menar att det var ”Bara sätta sig ner och börja jobba”, att han inte uppmärksammades vid 

återkomsten. Alla fyra var överens om att inget formellt uppvaktande skedde. 

 
4.3.6 Använd återvändare som tränare för nya utlandsstationerade 
Att använda återvändare som tränare är inget som Roxtec gör regelbundet. Detta menar 

HR-chefen har att göra med att ingen anställd ersätter en annan anställds exakta position, 

utan får nya uppdrag. Samtliga återvändare hade antingen hjälpt någon eller fått hjälp av 

någon inför utlandsstationering av en arbetskollega. Detta hade i samtliga fall skett på en 

personlig basis då de själva tagit kontakt eller blivit kontaktade, ingen formell tränare eller 

träning hade skett inför utlandsvistelsen. En återvändare beskriver det som att man pratar 

med de arbetskompisar man finner det naturligt att prata med, att företagskulturen där är att 

man kan prata med varandra. Han upplevde också att han satt inne på mycket bra 

information som han kan dela med sig av om hur de kunde bli enklare för en återvändare att 

komma in i det samhälle och arbete i det land han varit i. En återvändare tog själv kontakt 
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med den person som var på plats i landet innan honom för att få hjälp “Jag försökte ju suga 

ur all erfarenhet han stod för”. 

 
4.3.7 Genomförande av uppföljningsintervjuer 
Den sista punkten handlar om genomförandet av uppföljningsintervjuer. Enligt HR-chefen 

sker ingen formell intervju, men han brukar prata med återvändare och hälsa välkommen 

tillbaka. De två återvändarna från Kina tyckte inte att det var mycket uppföljning av arbetet 

de gjort i utlandet. En av återvändarna från USA upplevde att det skedde en väldigt kort 

avstämning, men ingen direkt uppföljning. “Upplevde inte intresset för vad jag hade för 

erfarenheter och vad jag tyckte var speciellt stort. [...] Det är jättetråkigt att man inte tar 

tillvara på den erfarenhet som finns, å jag menar dem har ändå spenderat tid och pengar 

på att ha mig och min familj utomlands.” Den andre återvändaren från USA är nyss 

hemkommen, han har blivit ombedd att skriva en rapport om vad han åstadkommit under 

sin tid utomlands. 

5. Analys 
Syftet med denna uppsats har varit att på företaget Roxtec undersöka vilka kunskaper 

återvändarna erhåller och hur hanteringen av återvändarna påverkar överförandet av 

kunskap. För att besvara syftet tar vi stöd av teorin för att analysera empirin. 
 

Det visade sig att återvändarna har skaffat sig kunskaper från alla olika kunskapskategorier. 

Under utlandsvistelsen har återvändarna fått marknadsspecifika kunskaper genom att se 

olika sätt att arbeta. Nätverkskunskaperna i form av kontakter vid dotterbolaget är något 

flera använder sig av i sitt arbete idag. Återvändarna har utvecklat sina personliga 

färdigheter bland annat genom att de blivit bättre på att samarbeta och fått mer tålamod. 

Jobbrelaterade kunskaper som återvändare tagit del av handlar om att de fått en större 

inblick i hur Roxtec fungerar genom att få se organisationen på håll. Alla återvändare har 

också fått ledarskapsförmågor genom att de åkt ut i en ansvarsroll. 
 

Utifrån svaren från återvändarna och HR-chefen kring hanteringssätt har vi sammanställt en 

tabell (Tabell 1) där vi anger vilka hanteringssätt som existerar som en formell procedur på 

Roxtec. 
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Hanteringssätt Formell procedur 

Välja högkvalificerade anställda Ja 

Ge utlandsstationerade en mentor Nej 

Chef ansvarig för utlandsstationerade Nej 

Långsiktig planering Ja 

Välkomna vid återvändandet Nej 

Använda återvändare som tränare Nej 

Uppföljningsintervjuer Nej 

 

Tabell 1. Hanteringssätt som formell procedur på Roxtec 

 

Det visade sig att Roxtec inte använder sig av många av de formella hanteringssätt vi 

undersökt. När det kommer till den långsiktiga planeringen på Roxtec finns det en formell 

process kallad performance review. Enligt HR-chefen ska det vara klart vara klart sex 

månader innan hemkomsten vilken position återvändaren ska få. För de återvändare som 

inte hade bra förberedelser gör det att osäkerheten kring återvändandet ökar, de som 

däremot fick en position i tid kände sig mer trygga. Enligt Allen och Alvarez (1998) bidrar 

planering till en trygghet för anställda, att veta var de ska och vilka deras medarbetare 

kommer vara gör att de kan förbereda sig för hemkomsten. Vi menar att detta kan lösas 

med planering från företagets sida, det gör också att företaget i sin tur kan förbereda sig för 

att på bästa sätt anpassa för återvändarens nya position. 

 

Företagets HR-process ser vi som en del av hanteringssättet långsiktig planering som kan 

hjälpa kunskapsöverföringen. När det kommer till frågan om utlandsstationerade på 

företaget var högkvalificerade framkom det att de hade den erfarenhet eller teknisk 

kompetens som behövdes. I och med att företaget utvärderar anställda har de koll på vilka 

kompetenser de besitter och väljer därefter vem som är mest lämpad. Återvändarna har 

enligt både dem själva och HR-chefen de kvalifikationer uppdraget kräver, som till 
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exempel särskilda yrkeskunskaper. Oddou et al. (2009) menar att mer expertis gör att 

sannolikheten att kunskapen delas vidare blir större.  Dock är det flera återvändare som 

berättar att de blivit rekommenderade till posten från annat håll än via HR-processen, vilket 

lett till att de fått positionen. Detta tyder på att den informella processen är starkare än den 

formella HR-processen. I och med det finns det skäl att ifrågasätta att det är den formella 

processen som är avgörande när personal väljs för utlandsuppdrag. Detta kan leda till att 

den bäst lämpade personen går miste om möjligheten då det inte finns en formell process 

där alla har chansen att ansöka. 
 

När det kom till kontakten med de utlandsstationerade beskrev HR-chefen att företaget 

centralt inte hade täta kontakter under tiden de var ute. Tre återvändare ansåg att kontakten 

fungerade bra tack vare att de själva tog initiativet till kontakt medan en ansåg att det är lätt 

att bli bortglömd. Detta visar på att den formella kontakten mellan hemmakontoret och den 

utlandsstationerade är bristfällig. I sin tur gör det att de två utlandsstationerade istället 

väljer att gå den informella vägen genom att själv ta kontakt med någon från 

hemmakontoret. En fjärde person tar inte själv initiativ och känner sig bortglömd under sin 

utlandsvistelse. Kvalitet och mängd av kommunikation är enligt Black et al. (1992) 

avgörande för resultatet. Vi anser att bristen i att inte ha ett formellt hanteringssätt, och 

istället förlita sig på det informella, är att vissa anställda riskerar att falla igenom då det inte 

existerar något skyddsnät. Genom att formalisera kommunikationen, exempelvis genom att 

utse en kontaktperson, kan förutsättningarna att fånga upp kunskaperna hos samtliga 

återvändare förbättras. Dessutom leder det till att den kunskap återvändare besitter har 

möjlighet att föras vidare till fler personer inom företaget än de som återvändaren får 

kontakt med via personliga informella kommunikationsvägar. 

 

Angående vem som har ansvaret för de utlandsstationerade verkade det råda en viss 

skiljaktighet mellan hur HR-chefen och återvändarna upplevde det. HR-chefen anser att 

ansvaret för återvändaren ligger på den lokala chefen i de flesta fallen. En återvändare 

upplevde att han var i ett gränsland mellan den lokala chefen och chefen i Sverige vilket 

gjorde att de hade olika bilder av vad hans uppdrag var, det var oklart vart ansvaret låg. 

Detta pekar på behovet av att ha någon på hemmakontoret som har ett mer övergripande 

ansvar dit den utlandsstationerade kan vända sig. Ett sådant ansvar bör avse hela processen, 

innan, under och efter utlandsstationeringen, detta bidrar enligt Black et al. (1992) till 

kontinuitet. Till skillnad mot det övergripande ansvaret har den lokala chefen ansvar endast 
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under utlandsvistelsen. Att den utlandsstationerade styrs av två chefer kan leda till ansvar 

och kommunikationssvårigheter om det inte sköts rätt. 

 

Stödet från en tydlig chef vid huvudkontoret kan hjälpa återvändaren att se nyttan med sin 

utlandsstationering i ett mer långsiktigt perspektiv och chefen kan hjälpa återvändaren att 

hitta rätt användning för sin kunskap. Enligt HR-chefen sker ingen formell uppföljning, 

men han brukar prata med återvändarna. Enligt återvändarna såg uppföljningen olika ut. 

Avsaknaden av en uppföljning gör enligt Berthoin Antal et al. (2000) att kunskapen inte 

sprids i företaget. Samtliga återvändare upplevde att de lärt sig marknadsspecifika 

kunskaper, men flera berättade också att de inte förts vidare i företaget utan mest använder 

kunskapen i eget bruk. Uppföljningsintervjuer och välkomnande i form av en presentation 

skulle kunna bidra till att dessa kunskaper når ut till medarbetare. 

 

Chew och Debowski (2008) menar att utlandsstationerade under tiden utomlands lätt blir 

bortglömda och de halkar efter på karriärstegen. Det är därför angeläget att kommunicera 

med återvändare om vilken position som är den mest lämpliga. Genom processen att vara 

ansvarig för personal hade samtliga återvändare skaffat sig ledarskapskunskaper. Hos 

Roxtec fick tre av återvändarna en befordran vid hemkomsten medan en av dem återvände 

till samma position som innan han åkte ut. Att återvändarna får en högre position när de 

återvänder visar på att Roxtec tagit i hänsyn att de förbättrat sina ledarskapsförmågor under 

utlandsvistelsen. De har genom det formella hanteringssättet med långsiktig planering 

nyttjat kunskapen ledarskapsförmåga.   

 

En av återvändarna har idag inte kontakt med dotterbolaget eftersom han ansåg att 

kontakten inte var av betydelse då en ny anställd ersatte honom, han utnyttjar alltså inte 

sina nätverkskunskaper. Med ett mer genomtänkt hanteringssätt hade kanske företaget 

kunnat ta vara på dessa kunskaper och föra kontakten vidare till medarbetare som behöver 

den. I detta exempel skulle hanteringssätt som att agera tränare eller mentor för nya 

utlandsstationerade kunna bidra till att hans kunskaper förs vidare och utnyttjas. Om 

återvändare används som tränare kan dem enligt Allen och Alvarez (1998) använda 

kunskaperna för att förbereda kommande utlandsstationerade. Allen och Alvarez menar 

vidare att det sänder signal om att deras kunskap uppskattas. Enligt HR-chefen finns på 

Roxtec ingen formell användning av återvändare som tränare, eftersom det inte finns någon 

utlandsstationerad med samma uppdrag. Återvändarna har fått information om utlandet 
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eftersom de tagit kontakt med sina arbetskollegor. Det verkar i och med detta som att det 

inte finns tankar om att kunskap kan vara gränsöverskridande, det vill säga att 

utlandsstationerade som åker på skilda uppdrag inte skulle kunna få användning av 

återvändares kunskaper. Även om nya stationerade inte ersätter en annan position finns det 

mycket återvändare kan dela med sig av. 

 

Det som beskrivs i intervjuerna är att kontakten mellan medarbetarna på Roxtec till stor del 

lutar sig mot personlig kännedom och informella kommunikationsvägar. Detta syns i 

hanteringssättet gällande välkomnande och uppmärksammande av återvändaren där det på 

företaget saknas ett formellt välkomnande och det istället sker vid kaffeautomaten och 

liknande. Vid dessa möten förmedlas potentiellt nya kunskaper, men då mötena är baserade 

på personlig kännedom riskerar övriga medarbetare gå miste om kunskapen. Det som 

företaget kan vinna genom att ha ett formellt välkomnande av återvändaren är att samtliga 

medarbetare kan delta. Oddou et al. (2009) menar att ett öppet arbetsklimat leder till ökat 

kunskapsutbyte. Vi föreslår att detta kan göras exempelvis genom en schemalagd fikastund 

med presentation där återvändaren får en stund att berätta om sin upplevelse. Enligt Chew 

och Debowski (2008) får återvändaren en tydlig respons på att denne återvänt och ges ett 

tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Sammanfattande har syftet med denna uppsats varit att ta reda på vilka hanteringssätt 

Roxtec använder för att ta hand om återvändarnas kunskaper. Utifrån de hanteringssätt som 

vi i teorin tagit upp ser vi att graden av hanteringen skiljer sig åt i förhållande till de punkter 

som lyfts fram i litteraturen. Roxtec har i fem fall av sju inte hanteringssätt som är 

utformade specifikt för återvändarna och deras kunskaper. Det har visat sig att Roxtec hade 

rutin för att identifiera kvalificerad personalen samt också den långsiktiga planeringen. 

Båda dessa aspekter ingår också som en del av den generella HR-processen. Däremot 

saknas en medveten policy vad gäller att ha en tydligt identifierad chef med ansvar för 

kontakten med huvudkontoret. Kommunikationen med hemlandet blev därmed i vissa delar 

bristfällig under utlandsvistelsen då det var oklart vem som var ansvarig. Inte heller fanns 

någon mentor som tog kontakten, utan att det var delvis upp till den utlandsstationerade 

själv att kommunicera med hemlandet. Bristerna i hanteringen stämde även in på punkten 

angående tränare, där de som skulle flytta utomlands själva tog kontakt med personal som 

varit utlandsstationerade innan för att hämta information. När återvändarna kom hem 

saknades en direkt hantering gällande att välkomna och uppmärksamma denne. Detta 
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skedde istället informellt av kollegor. Det hände däremot sporadiskt att informella 

uppföljningsintervjuer genomfördes i form av “ett snack” med vissa av återvändarna. Av de 

fem hanteringssätten som inte existerar som formell strategi kunde vissa existera informellt. 

Dock upptäcktes det flera fall där varken informell eller formell hantering fanns, vilket 

troligen leder till att kunskap gått förlorad. 

 

6. Avslutning 
I det avslutande stycket presenteras en slutsats av resultatet samt en diskussion kring 

reflektioner vi har haft under arbetet samt idéer kring framtida forskning inom området. 

 

6.1 Slutsats 
Vi ställde oss frågan hur hanteringen av återvändare påverkar deras kunskapsöverföring till 

företaget. Det visade sig att det inte fanns en fullt fungerande formell process. Utfallet var 

att företaget endast arbetade med två av de sju hanteringssätt vi undersökt. Vi anser att 

företaget inte arbetar fullt ut med formell hantering vilket leder till att kunskapen försvinner 

alternativt att återvändare sprider kunskapen till ett begränsat antal medarbetare genom 

informella vägar. 

 

 

Figur 2. Överföring av återvändares kunskap (utökad) 
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Som figuren ovan visar kan kunskapen ta tre vägar, den kan gå den formella vägen till 

huvudkontoret, den informella vägen till enskilda medarbetare eller blir kunskapen 

outnyttjad. När hanteringssätt existerar i form av formella hanteringssätt kan kunskapen 

föras vidare till alla medarbetare. I det undersökta fallet sker långsiktig planering samt att 

högkvalificerade anställda väljs som formella hanteringssätt. Det resulterade i att företaget 

drog nytta av kunskapen generell ledarskapsförmåga i och med att återvändarna vid 

hemkomsten fick en högre position. Vid informell hantering når kunskapen ett begränsat 

antal medarbetare. Som det ser ut nu går mycket information fram den informella vägen. 

Detta kan fungera men är inte alltid det bästa alternativet då kunskapen endast går från 

individ till individ och inte utnyttjas av hela företaget. I det undersökta fallet sker ett 

begränsat kunskapsutbyte via den informella vägen när en återvändare berättar om sin 

utlandsvistelse för en kollega vid kaffeautomaten. För att den informella vägen ska fungera 

krävs att en anställd själv tar initiativ till överföringen. I de fall där det varken förekommer 

formella eller informella hanteringssätt blir kunskapen outnyttjad. I det undersökta fallet 

har återvändarna ej delat med sig av sina marknadsspecifika kunskaper, varken via formell 

eller informell väg, dessa kunskaper överförs alltså inte. Ansvaret bör inte ligga hos 

individen utan hos företaget. Om kunskap tar den formella vägen kan den via 

huvudkontoret förmedlas vidare till de medarbetare som är i behov av den och kan utnyttjas 

av flera medarbetare. En slutsats från undersökningen är att avsaknaden av formella 

hanteringssätt leder till att företag går miste om att ta tillvara på återvändarnas samtliga 

kunskaper.  
 

Kontinuiteten i hanteringen av utlandsstationerade försvåras i och med att det inte finns ett 

helhetsperspektiv. Det finns ingen ansvarig som har överblick och är en fast punkt för 

återvändaren att kommunicera med innan, under och efter uppdraget. Om ansvaret för 

återvändaren direkt vid hemkomsten lämnas över till en annan chef har denne inte insikt i 

kunskapsutvecklingen som skett under utlandsstationeringen. Om en ansvarig infördes 

skulle det ge bättre möjligheter att se vilken kunskap som kan hämtas och var den kan 

komma till nytta. Detta är också kopplat till kommunikationen mellan återvändaren och 

huvudkontoret vilket är av stor vikt för att kunna se hur individen utvecklas och vilken 

kunskap som finns att hämta. Detta skulle kunna underlättas genom att ha klara direktiv för 

kommunikation och ansvar under hela processen. En formell process med helhetsperspektiv 

ökar sannolikheten för att återvändarnas kunskap kan hanteras på ett systematiskt sätt. 
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6.2 Diskussion 
I diskussionen tar vi upp tankar vi haft under uppsatsens förlopp om begränsningar, hinder 

och idéer. Vi kopplar detta till vad som kan tänkas vara intressant att forska vidare på inom 

området. 

 

Vi har frågat oss vad företags övergripande mål med utlandsstationering är. I Roxtecs fall 

verkar de ha som mål att skicka ut anställda för att förmedla kunskap till dotterbolagen. 

Detta skulle kunna påverka utfallet av hur mycket kunskap återvändare kan dela med sig av 

till medarbetare. Om uppdraget ser annorlunda ut skulle kanske kunskapsöverföringen 

också påverkas. En annan fråga att undersöka är vad företagen förväntar för resultat av en 

utlandsstationering och om de har förväntningar på att återvändaren ska ha utvecklats? En 

sådan studie skulle kunna fokusera på mål med utlandsstationering. Fokuset i vår 

undersökning har legat på hur hanteringssätten underlättar för kunskapsöverföring, vidare 

forskning skulle också kunna gå in på vilka andra sätt som hanteringssätt kan påverka. Hur 

påverkar hanteringssätten resultat, effektivitet och kvalitet? Kan hanteringssätten bidra till 

att hålla anställda kvar vid jobbet? I inledningen diskuterade vi att många återvändare slutar 

på arbetet efter hemkomsten, vilket var något vi hade i åtanke att ha med undersökningen. 

Detta var dock inte möjligt eftersom Roxtec, när de fick frågan om detta, svarade att det 

inte är något som händer hos dem. Det gjorde att vi fick utesluta denna del ur 

undersökningen. 
 

En jämförelse mellan ett företag med formella hanteringssätt och ett utan tror vi skulle bli 

en intressant undersökning. Det skulle även vara intressant att gå in på djupet gällande 

hanteringssätten. Vi valde ut sju hanteringssätt som vi ansåg höra ihop med 

kunskapsöverföring. Vi tror dock att det skulle kunna forskas mera kring dessa för att få ett 

bättre djup i dem. Genom en mer inriktad undersökning på just hanteringssätten så skulle 

dessa kunna förbättras och möjligtvis även utökas med fler hanteringssätt. En utveckling av 

hanteringssättet om att välja högkvalificerade anställda skulle kunna vara att välja anställda 

med hög motivation att åka på uppdrag. Hanteringssätten angående mentor och att skapa en 

chef för utlandsstationerade kanske kan utvecklas till att handla om ansvar och 

kommunikation. 
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Vidare forskning skulle även vara intressant gällande kunskapskategorierna. Dessa 

kategorier var ämnade för att just se vilka kunskaper återvändare kan ha erhållit i och med 

sin utlandsvistelse, men de var däremot inte anpassade till vilka kunskaper som går att 

överföra. Vidare forskning inom detta skulle kunna hjälpa till att visa hur de bäst går att 

föra vidare i företaget. Vissa kunskaper är lättare att se hur de kan föras över än andra, 

beroende på om det är kunskap som är lätt eller svår att föra vidare. Marknadskunskap är en 

kunskap som lätt går att uttrycka medan personliga kunskaper kan tyckas mer oklart hur 

återvändarna kan föra över. Det skulle vara intressant att olika hanteringssätt fångar upp 

olika typer av kunskap bättre än andra. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till Chef 
Vilken befattning har du? Vilka ansvarar du för? 
Hur många utlandsstationerade/återvändare har ni på Roxtec? 
Hur länge har ni skickat ut expats? 
och hur länge brukar de vara ute? 
Hur länge har du ansvarat för utlandsstationerade/återvändare? 
Hur länge har du arbetat på Roxtec? 
 
Hantering av återvändare 
1. Välja högkvalificerade anställda för uppdrag 
Hur går processen till för att välja vilken anställd som skickas till utlandsuppdrag? (vilka 
väljs ut?) Har ni speciella kriterier? (Varför) 
Söker ni specifika kvaliteter/erfarenheter till uppdrag? Vad utgår ni ifrån när ni väljer 
anställd? 
 
2. Ge den utlandsstationerade en mentor 
Hur ser kontakten ut med den utlandsstationerade? 
Finns det en mentor/kontaktperson tillhands för den utlandsstationerade? 
(Vad fyller mentorn för funktion?) Hur ofta sker kontakten? 
 
3. Skapa en separat organisatorisk avdelning /egen chef 
Vart i företaget ligger ansvaret för de utlandsstationerade? 
Under vilken tidsperiod har den utlandsstationerade kontakt med denna avdelning/person? 
Före? under? och efter? 
 
4. Långsiktig planering 
Finns den utlandsstationerade kvar i era system i Sverige under utlandsvistelsen? 
Finns det några långsiktig planering med tanke på vem som väljs till utlandsposten? d.v.s. 
arbetar ni aktiv med att i ett tidigare stadie i karriären få personal intresserade av 
utlandsposter? 
Vad får den anställde för information om återvändandet? 
Hur planerar ni för personens återvändande? Vet ni när ni skickar ut personen vilken 
position som väntar när denne kommer tillbaka? (hur väljs detta?) 
 
5. Genomföra ett socialt event för att välkomna och uppmärksamma den anställde vid 
återvändandet 
Finns det några speciella rutiner för när en person återvänder till företaget? Ges det någon 
uppmärksamhet? 
 
6. Använd återvändare som tränare för nya utlandsstationerade 
Används återvändare i samband med att ny personal utlandsstationeras? (I syfte att lära 
upp) 
 
7. Genomförande av uppföljningsintervjuer 
Vad har ni för uppföljning i samband med återvändandet? Genomför ni intervjuer med 
återvändare? 
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Kunskapsöverföring 
Vad lär sig anställda i utlandet? Kan denna kunskap användas inom företaget? 
 
Marknadsspecifik kunskap 
Ni har dotterbolagi ett visst land, finns det kunskap återvändare bidragit med i hanteringen 
av/kontakten med detta land? 
Hur har ni hämtat denna kunskap från återvändaren? 
 
Kunskaper om nätverkande 
Ser du en förändring i kontakten med ett dotterbolag innan och efter en personal vart 
utlandsstationerad där? 
När personen återvänder från dotterbolag har den förmodligen skapat ett nätverk, är detta 
något som ni jobbar med att bibehålla/dra nytta av? 
 
Personliga färdigheter 
Vilka personliga färdigheter tror du en återvändare lärt sig i utlandet? (know what) 
Hur kan ni utnyttja dessa färdigheter inom företaget? 
Hur har ni hämtat denna kunskap från återvändaren? 
 
Jobbrelaterad kunskap 
Hur kan man utnyttja kunskaper som är jobbrelaterade, tex förbättrad 
kommunikationsförmåga, hur man genomför ett projekt? 
 
Generell ledarskapsförmåga 
Vad kan utlandsstationerade föra med sig för kunskap angående ledarskapskapaciteter? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till återvändare: 
Vad har du för nuvarande befattning? 
Hur länge har du arbetet inom företaget? 
Innan du åkte på uppdrag, vad hade du för position inom företaget? 
Vart var du utlandsstationerad? 
Hur länge var du utlandsstationerad? 
Vilken typ av uppdrag hade du? 
 
Hantering av återvändare 
1. Välja högkvalificerade anställda för uppdrag 
Hur gick processen till när du valdes till uppdraget? 
Var det specifika kvaliteter/erfarenheter som söktes till uppdraget? 
 
2. Ge den utlandsstationerade en mentor 
Hur såg kontakten ut med huvudkontoret? 
Hur upplevde du att kontakten (med din mentor) fungerade? 
Tror du att din upplevelse hade sett annorlunda ut med en mentor? 
 
3. Tillsätta en separat organisatorisk avdelning /egen manager 
Hur upplevde du att kontakten med Sverige fungerade? Hur såg det ut när du kom hem? 
 
4. Långsiktig planering 
Hur länge hade du planerat att åka på utlandsuppdrag? 
Visste du om vilken position som väntade när du kom tillbaka? Hur upplever du att 
utlandsvistelsen påverkat din karriär inom företaget? 
 
5. Genomföra ett socialt event för att välkomna och uppmärksamma den anställde vid 
återvändandet 
Hur gick ditt återvändande till? Kände du att ditt återvändande blev uppmärksammat? 
 
6. Använd återvändare som tränare för nya utlandsstationerade 
Innan du åkte på utlandsuppdrag hade du kontakt med någon som tidigare gjort detta? (för 
att lära dig) 
Har du kontakt med personal som ska utlandsstationeras? (I syfte att lära upp) 
 
7. Genomförande av uppföljningsintervjuer 
Hur såg uppföljningen ut när du återvände? Genomfördes en intervju? 
 
Kategorisering av kunskap 
Vad har du lärt dig av din tid utomlands? 
Vilka kunskaper har du fått med dig hem? 
 
Marknadsspecifik kunskap 
Fanns det några skillnader i sättet att arbeta här och där? 
Är det något du har fått användning för här hemma sedan? 
Har du fått nya teoretiska kunskaper under din utlandsstationering? 
 
Personliga färdigheter 
Har du som person förändrats något under din utlandsstationering? 
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Har du fått nya praktiska kunskaper under din utlandsstationering? 
Och (hur) använder du dem? 
 
Jobbrelaterad kunskap 
Har du lärt dig någon jobbrelaterad kunskap vid din utlandsvistelse? Som tex förbättrar hur 
du arbetar? 
Har du lärt dig kunskaper om hur du arbetar med din omgivning? 
 
Kunskaper om nätverkande 
Hur ser din kontakt med dotterbolaget ut idag? Är dessa kontakter något du använder dig av 
i ditt arbete? Är de en tillgång? 
 
Generell ledarskapsförmåga 
Tycker du att du har utvecklat dina ledarskapskapaciteter under utlandsvistelsen? 
Har du fått ökat ledarskapsansvar när du återvänt? 
Slutligen: Har du något övrigt (allmänt) att säga om ditt återvändande? 
 

 

 

 

 

	  


