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Sammandrag 

En stor mängd tidigare forskning slår fast att företag brister i sitt arbete med 

repatrieringsprocessen, vilket är varför många återvändande medarbetare lämnar företagen 

efter avslutat utlandsuppdrag. Denna studie syftar till att undersöka hur situationen ser ut i 

nordiska företag idag och om företagens arbete skiljer sig beroende på deras storlek. För att 

kunna fastslå hur situationen ser ut generellt studeras detta med hjälp av en 

enkätundersökning som skickas ut till samtliga bolag med utlandsverksamhet noterade på de 

ledande nordiska börserna. I resultatet framgår att de nordiska företagen har anammat en del 

åtgärder för att förbättra repatrieringsprocessen. Det framgår även att större företag är 

generellt bättre på att ta hand om återvändande individer, jämfört med små nordiska företag. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har teknisk utveckling medfört att världen har blivit mer globaliserad. 

Nordiska företag söker sig utomlands ut på den globala marknaden i syfte att ta större 

marknadsandelar och därmed öka sin vinst. Det finns olika sätt för företag att söka sig 

utomlands; uppköp av etablerade företag, nystartade dotterbolag eller samriskföretag. Oavsett 

hur företag expanderar utomlands är humankapital nyckeln till framgång enligt Collings et al., 

(2007). Vidare menar författarna att moderbolaget i hemlandet ofta skickar ut medarbetare 

under längre perioder till dotterbolagen utomlands i syfte att säkerställa utvecklingen av 

verksamheterna internationellt. Dessa utlandsstationerade medarbetare benämns expatriater. 

 

Enligt Oddou et al., (2013) har expatriater ofta tillskansat sig stora mängder kunskap under 

sin tid på utlandsuppdrag. Deras perspektiv har i många fall förändrats, de har fått insikt i den 

främmande kulturen och har lättare att förstå eventuella kulturella skillnader mellan 

hemlandet och landet i fråga. Newman & Nollen (1996) fastslår hur viktigt det är för företag 

att anpassa sig till den nationella kulturen i landet där de bedriver verksamhet och förstå de 

kulturella skillnader som kan finnas i syfte att underlätta kommunikationen, minska 

missförstånd och öka produktiviteten inom organisationen. Oddou et al., (2013) beskriver hur 

utlandsstationerade medarbetare också kan bygga upp informella nätverk utomlands, både 

med andra medarbetare inom företaget och med diverse affärspartners. Dessa nätverk har ofta 

visat sig användbara för fortsatt verksamhet och kontakt med landet i fråga. 

 

En individ som har kommit tillbaka, alternativt är i ett skede att komma tillbaka, till sitt 

ursprungssäte inom företaget efter att ha varit på utlandsuppdrag under ett år eller mer, 

benämns som repatriat (Collings et al., 2007). Repatriering syftar på själva processen att 

integrera denna individ in i företaget igen efter utlandsuppdraget (Pattie et al., 2010). En 

medarbetare som har avslutat ett utlandsuppdrag kommer i denna uppsats benämnas som 

repatriat eller återvändande medarbetare. 
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1.2 Problemformulering 

Enligt Oddou et al., (2013) upplever återvändande medarbetare ofta att de blir dåligt 

omhändertagna vid sin hemkomst och att den nya tjänsten hemmavid sällan är kopplad till 

deras nyvunna kunskap. De förväntas i många fall passa in i organisationen på samma 

position som innan de tog utlandsuppdraget, vilket medför att de sällan får ett stimulerande 

arbete där de kan nyttja sina nya kompetenser och kunskaper som de tillskansade sig under 

utlandsuppdraget. Vidare beskriver Oddou et al., (2013) att repatriater har mycket specifik 

kunskap från deras tid utomlands samt att de ofta har en mängd kontakter och nätverk som 

kan innebära stora komparativa fördelar då företagen skall expandera inom det geografiska 

område där dessa individer har sina spetskompetenser. Dessutom kan dessa återvändande 

medarbetare öka kunskapsöverföringen mellan moder- och dotterbolag enligt Lazarova & 

Caligiuri (2001).  

 

Företag investerar stora summor pengar i att skicka individer på utlandsuppdrag i syfte att 

utveckla dessa individers kompetens och kunskapsbank samt för att öka kontrollen över 

verksamheten i utlandet (Selmer, 1999). Enligt Black et al., (1992) kostar utlandsstationerade 

individer företaget två till tre gånger så mycket jämfört med en medarbetare hemmavid. Det 

medför att dessa anställda då blir en dyr resurs i jämförelse med de medarbetare som inte varit 

utomlands och att de vid återkomst till ursprungskontoret besitter kunskap och kompetens 

som endast kan erhållas vid arbete i utlandet (Collings et al., 2007). Harvey (1989) menar att 

storleken på företaget kan avgöra vilka möjligheter det har att ta hand om anställda som 

återvänder från utlandsuppdrag. Han påstår vidare att stora företag har goda möjligheter att 

avsätta de resurser som krävs för detta ändamål. 

 

Bailey & Dragoni (2013) drar slutsatsen att många företag inte inser värdet av de kontakter 

och den kunskap som anställda besitter efter ett utlandsuppdrag. Detta medför att företag inte 

lägger tillräckligt med energi på att nyttja de kompetenser som dessa återvändande 

medarbetare besitter, vilket innebär att medarbetarna ofta hamnar på tjänster där de inte kan 

använda sin nyvunna kunskap. Lazarova & Caligiuri (2001) kom fram till att 25 % av 

anställda som varit på utlandsuppdrag lämnar sitt företag inom loppet av 2 år på grund av 

dåligt omhändertagande vid hemkomst efter avslutat utlandsuppdrag. Detta innebär att en stor 

investering och kunskapsbank försvinner från företaget. Eftersom organisationer tenderar att 

skicka de mest lovande individerna på utlandsuppdrag, tappar företaget inte bara ny kunskap, 

utan även tidigare sedd potential (Cox et al., 2013). 
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Istället för att låta de resurser som repatriater har gå till spillo, bör företagen använda dessa 

återvändande medarbetare som en komparativ fördel (Fink et al., 2005; Lazarova & Caligiuri, 

2001; Oddou et al., 2013; van der Heijden et al., 2009). Vidare menar Oddou et al., (2013) att 

om företag lyckas med detta arbete finns det stora möjligheter för dem att utveckla sin 

verksamhet och få bättre kontakt med dotterbolag och samarbetspartners utomlands. Trots allt 

detta är det enligt Osman-Gani & Hyder (2008) få företag som har tydliga strategier för att ta 

hand om sina anställda efter avslutat utlandsuppdrag. 

 

1.3 Syfte 

Problemen inom detta område har enligt forskning kvarstått en längre tid, vilket gör det 

intressant att undersöka huruvida företag arbetar med repatriering idag. Forskning kring hur 

repatrieringsarbetet påverkas av företagens storlek har lyst med sin frånvaro sedan Harvey 

skrev sin artikel 1989, vilket gör det intressant att även inkludera detta som en variabel i 

studien. Studien kommer utgå ifrån de arbetssätt rörande repatrieringsarbete som tidigare 

forskning har rekommenderat och jämföra dessa arbetssätt med hur de nordiska företagen 

bedriver sin verksamhet idag.  

 

Uppsatsen kommer utgå ifrån företagets perspektiv då den skall kunna vara praktiskt 

tillämpbar och majoriteten av tidigare forskning utgår från den återvändande medarbetaren. 

Företagets perspektiv gör att uppsatsen blir relevant för företag och samtidigt intressant ur ett 

forskningsperspektiv. Uppsatsen kommer behandla den nordiska marknaden och studera hur 

repatrieringsprocessen ser ut i regionen. Nordiska företag är i hög grad globaliserade och 

utgör därför ett bra studieobjekt inom detta område. Den fråga som ämnas undersökas är; 

 

Hur arbetar nordiska företag med repatrieringsprocessen och skiljer det sig beroende på 

företagets storlek? 

  



4 

 

1.4 Avgränsning 

Fokus i denna uppsats kommer att ligga på individer som återvänder till sitt ursprungskontor 

efter ett avslutat utlandsuppdrag och repatrieringsprocessen som sker i samband med detta. 

Individer på utlandsuppdrag kommer nämnas då dessa ämnen går in i varandra och kan ses 

som början respektive slutet på samma process. Dock kommer uppsatsen ej gå in i detalj på 

expatriater. Vidare kommer uppsatsen analysera återvändande medarbetare ur företagens 

perspektiv, de anställdas egna perspektiv lämnas därhän. Den empiriska undersökningen 

kommer avgränsas till bolag noterade på de ledande börserna i de nordiska länderna. Bolagen 

noterade på dessa börser är relativt stora och existerandet av utlandsverksamhet och individer 

som är eller har varit stationerade i utlandet är trolig. 

1.5 Disposition 

Efter inledning och problematisering följer en genomgång av tidigare forskning, där teoretiska 

förslag för hur företagen skall arbeta med repatriering behandlas. Vidare följer metodik kring 

den empiriska undersökningen som visar tillvägagångssättet i studien. Därefter följer en 

uppdelad redovisning av undersökningens resultat. En del behandlar frågeställningen generellt 

och en del redovisar skillnader i svaren beroende på företagens storlek. Efter detta analyseras 

svaren med hjälp av den teori som har redovisats och slutligen kommer diskussionen där 

studiens resultat diskuteras och sammanfattas. I diskussionen ges även förslag på vidare 

forskning. 

2. Teori 

Många företag investerar stora summor i sitt humankapital för att skicka ut medarbetare på 

utlandsuppdrag i syfte att generera större vinster och få ökad kontroll på dotterbolagen i 

utlandet (Collings et al., 2007). Doherty & Dickman (2012) kom fram till att det är svårt att 

upprätta en kalkyl för ett utlandsuppdrag, vilket gör att många företag inte lägger tillräckligt 

med energi och tid på det. Det i sin tur medför en risk att gå miste om potentiella vinster som 

kan genereras under utlandsuppdraget och även efter att det är slutfört. Allen & Alvarez 

(1998) betonar ytterligare vikten av att företag har ett välstrukturerat repatrieringsprogram där 

de tar tillvara på medarbetarna som återvänder från utlandsuppdrag. 
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Företagets storlek kan bestämma hur mycket resurser och energi de har möjlighet att lägga på 

ett repatrieringsarbete. Ett stort bolag kan uppnå stordriftsfördelar i HR-arbetet, exempelvis 

genom att förse medarbetare på utlandsuppdrag med en kontaktperson som enbart arbetar med 

dessa frågor. Detta är svårt att genomföra för mindre bolag, vilket kan göra 

repatrieringsarbetet lidande. Det finns ett begränsat antal studier som kopplar samman 

repatrieringsprocessen med företagens storlek. En som har gjort detta är Harvey (1989) som 

betonar att stora företag har möjlighet att ha ett bättre repatrieringsarbete jämfört med små 

företag. I hans studie fann han dock att det inte råder någon skillnad i företagens arbete med 

repatriering beroende av deras storlek. 

 

Nedan följer de forskningsförslag på åtgärder företagen kan ta till för att kunna lösa 

problemen med ett dåligt strukturerat repatrieringsarbete. Om företagen följer dessa åtgärder 

minskar de risken att gå minste om potentiella intäkter och förlorad kompetens. 

 

2.1 Stöd till medarbetaren 

Handler & Lane (1997) föreslår att företag ska se medarbetarnas hemkomst som en del i 

expatrieringsprocessen, genom att planera hemkomsten redan vid den initiala planeringen av 

utlandstjänsten. De fastslår att det är gynnsamt för både företaget och individen att veta vad 

som ska hända efter utlandsuppdraget. Om individen upplever en karriärmässig framgång är 

det troligt att denne blir motiverad att utföra ett bra arbete både i utlandet och efter sin 

hemkomst. Handler & Lane (1997) menar även att denna planering är en viktig del när det 

kommer till att kunna nyttja de återvändande medarbetarnas nätverk och kunskapsbanker på 

så bra sätt som möjligt efter utlandsuppdraget. Företag hinner förbereda en lämplig tjänst i tid 

och slipper således sätta den återvändande medarbetaren i en tillfällig projektgrupp eller 

dylikt tills dess att dennes tänkta tjänst är ledig. I koppling till detta hävdar Lazarova & 

Tarique (2005) att motiverade repatriater har större tendens att sprida sin nyvunna kunskap, 

vilket medför att företaget kan åtnjuta deras kompetens och således använda dem som en 

komparativ fördel när de arbetar mot de marknader där individen har sin spetskompetens. 

 

Enligt Feldman & Thomas (1992) är det viktigt att planera in regelbundna besök till 

hemlandet för den anställda på utlandsuppdrag i syfte att upprätthålla dennes kontakt med sin 

arbetsgrupp i hemlandet och underlätta för denne vid hemflytt samt återintegrering in i 

företaget hemmavid. Författarna konstaterar att individer som inte har haft regelbundna resor 

till sitt hemland under tiden som de varit utlandsstationerade riskerar att tappa viktiga nätverk 
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på hemmaplan både inom företaget och med olika samarbetspartners, vilket kan leda till att de 

upplever en ‟out of sight, out of mind‟ känsla vid hemkomsten. Detta medför att individen 

måste återuppbygga sina nätverk på hemmaplan efter sitt utlandsuppdrag. Den återvändande 

medarbetaren måste även lära sig företagets alla rutiner och arbetssätt pånytt. Allt detta gör 

enligt Harvey (1982) repatrieringsprocessen mer komplicerad för individen och innebär att 

företaget inte kan nyttja sin resurs lika snabbt. 

 

Dessa regelbundna hemresor som Feldman & Thomas (1992) rekommenderar gäller även för 

expatriatens familj och kan ses som ett sätt att förebygga omvänd kulturchock, dvs att 

individen måste återanpassa sig till sin hemkultur. Att tidigt förebygga detta problem 

underlättar medarbetarens repatrieringsprocess, då individen har mindre risk att få problem 

utanför jobbet, rörande exempelvis sin familj (Harvey, 1982). Medarbetare som har mindre 

problem utanför arbetet kan bättre fokusera på jobbet och snabbare återintegreras in i kontoret 

hemmavid. Hechanova et al., (2003) sammanfattar att de medarbetare som har problem att 

anpassa sig efter ett utlandsuppdrag riskerar att lämna företaget och de tenderar att prestera 

sämre än de som anpassar sig lätt. Det ligger således i företagets intresse att underlätta denna 

repatrieringsprocess för medarbeterna. 

 

Szkudlarek (2010) behandlar en annan taktik som med fördel kan användas av företag i syfte 

att minska problem vid hemkomst för repatriater och snabbare få in dem i företaget där de kan 

göra nytta, nämligen kontaktpersoner. Dessa kontaktpersoners syfte är att ge stöd åt individer 

på utlandsuppdrag och ha löpande kontakt med medarbetaren under både expatrierings- och 

repatrieringsprocessen. Vidare beskriver Szkudlarek (2010) hur gynnsamt det är för företag 

att förbereda medarbetaren på tiden direkt efter dennes hemkomst och se till att denne har den 

senaste informationen rörande företagets verksamheter och sin egna nya tjänst inom företaget. 

Stroh et al., (1998) menar att dessa åtgärder ger företaget bra förutsättningar att snabbt kunna 

använda sin återvändande medarbetares kompetenser, kunskaper och internationella nätverk 

tillfullo. Vidare påstår författarna att det dessutom ökar chansen att individen stannar inom 

företaget, vilket bäddar för ett längre nyttjande av företagets nya resurs. 
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2.2 Kunskapsöverföring  

Lazarova & Tarique (2005) slår fast att kunskapsöverföring vid repatriering sker då två 

faktorer är uppfyllda. Den ena faktorn är att medarbetaren i sig ska vara motiverad att sprida 

kunskap och den andra faktorn beskriver hur företaget skall bidra med de rätta verktygen och 

skapa de rätta förutsättningarna för ändamålet. Företaget ska ge medarbetaren en tjänst där 

denne har möjlighet att sprida sin spetskompetens och ha nytta av sitt internationella nätverk 

(Feldman & Thomas, 1992: Yan et al., 2002: Stroh et al., 1998). Lazarova & Tarique (2005) 

beskriver hur repatriaters kunskaper är så pass viktiga att de kan innebära nyckeln till en 

lyckad internationell verksamhet för företaget. Dessa kunskaper kan också verka positivt och 

motiverande för medarbetarens närmaste arbetsgrupp och organisation. En misslyckad 

repatrieringsprocess beror ofta på att medarbetarens närmaste chef har dålig uppfattning om 

vilka kunskaper medarbetaren besitter, vilket medför att det är viktigt att den nya chefen är 

välinformerad om repatriatens nyvunna kunskaper (Oddou et al., 2013). 

 

Benthoin Antal (2001) noterar att företagskulturen i vissa fall kan innebära ett hinder för 

kunskapsöverföring. Exempelvis beskrivs hur chefer i vissa fall upplever att de förlorar makt 

om de efterfrågar repatriaters kunskap. Detta resulterar i att kunskapsöverföring inte sker, 

vilket gör att företag går miste om stora mängder kunskap och nätverk då de aldrig sprids från 

invididen som erhållit det. Istället för att vara ett hinder bör företagskulturen verka som en 

facilitator för kunskapsöverföring (Oddou et al., 2013). Det möjliggörs exempelvis genom att 

göra betydelsen av de kunskaper som återvändande individer besitter efter ett utlandsuppdrag 

tydliga genom hela organisationen, eller att hålla några få personer ansvariga för att 

kunskapsöverföringen sker (Oddou et al., 2009). 

 

Som tidigare slagits fast gynnar det företaget om en repatriats nya tjänst är utformad på så sätt 

att denna får nyttja sina nyvunna kunskaper och nätverk till fullo. Detta kan med fördel 

genomföras genom att låta individen arbeta mot landet som denna tidigare var utplacerad i. 

Tjänsten i sig kan se ut på många olika sätt (Collings et al., 2007). Exempelvis kan företaget 

låta medarbetaren ingå i ett globalt virtuellt team som arbetar med företagets globala eller 

internationella frågor. Ett globalt virtuellt team är en sammansatt arbetsgrupp med 

medlemmar som fysiskt befinner sig på olika platser och kommunicerar med hjälp tekniska 

hjälpmedel (Maznevski & Chudoba, 2000). I dessa arbetsgrupper kan repatriater på ett 

effektivt sätt jobba mot det land de tidigare varit bosatta i och ha fortsatt kontakt med sitt 

internationella nätverk. Fördelen med globala virtuella teams är att de är kostnadseffektiva 
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och möjliggör fortsatt upprätthållande av viktiga kunskaper och nätverk som anställda besitter 

(Maznevski & Chudoba, 2000). 

 

Collings et al., (2007) beskriver även andra former av tjänster där medarbetare kan använda 

sina spetskompetenser utan att behöva flytta tillbaka till utlandet. De beskriver internationella 

uppdrag där individen endast bor under kortare perioder i utlandet och olika reseuppdrag där 

individen på en regelbunden basis reser till landet i fråga. Vidare behandlar författarna även 

pendlings- och rotationsuppdrag vilket innebär att medarbetaren pendlar mellan utlandet och 

hemlandet och bor ungefär lika länge på varje plats. Fördelen för företaget med dessa sorters 

tjänster är att de verkligen kan utnyttja repatriatens kunskaper och nätverk i landet då denne 

fortfarande kan träffa sina kontakter personligen. Individen kan således fortfarande vara en 

värdefull resurs för företaget och dennes kunskap kan användas på ett effektivt sätt, trots att 

medarbetaren nu bor i hemlandet (Collings et al., 2007). Det bör dock nämnas att dessa 

alternativ är relativt dyra då företaget måste stå för både resor och boende. 

 

Oddou et al., (2013) beskriver hur anställda som tidigare varit stationerade i utlandet med 

fördel kan agera mentorer åt de individer som företaget skickar på utlandsuppdrag efter dem. 

Författarna menar att dessa individer sitter på en mängd information om landet de precis bott 

i, som kan spridas till framtida expatriater i syfte att underlätta deras flytt och intergration i 

det nya landet. Oddou et al., (2013) menar att en snabbare och smidigare flytt till utlandet är 

lika viktigt som en snabb och smidig flytt hem. I bägge fallen gynnar det företagen att så 

snabbt som möjligt kunna utnyttja sina resurser till fullo.  

 

För att kunna använda den kunskap som repatriater besitter, ska företag ha tydliga strategier 

för kunskapshantering (Oddou et al., 2009). Författarna föreslår också att företag upprättar en 

kunskapsdatabas där alla deras anställdas kunskaper är förtecknade. Denna kunskapsdatabas 

skulle kunna innehålla information om medarbetarnas kunskap vad gäller exempelvis olika 

språk och kulturer. Minbaeva (2005) beskriver att med en samlad bild över medarbetarnas 

kunskaper kan företag skapa arbetsgrupper där de har möjligheten att blanda medarbetare med 

specifika kunskaper. Dessa arbetsgrupper med olika sorters kunskaper ger ökad 

innovationsförmåga och prestation hos gruppen. 
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2.3 Sammanfattning av teori 

De ovannämnda teorierna fastslår att en lyckad repatrieringsprocess grundar sig i att företag 

har ett välstrukturerat repatrieringsprogram och ser de individer som varit utlandsstationerade 

som en värdefull resurs även efter att deras utlandsuppdrag är fullbordat. Forskningen visar 

vikten av att företag planerar för den utlandsstationerades hemkomst redan vid 

utlandsuppdragets början och vikten av att hjälpa individerna på utlandsuppdrag att 

upprätthålla sina kontakter och nätverk på hemmaplan. Vidare påstår tidigare forskning att 

detta med fördel kan göras med hjälp av kontaktpersoner som har kontakt med och hjälper 

medarbetaren under hela utlandsuppdraget, vid såväl utflytt som hemflytt. Författarna av 

teorierna diskuterar även hur företag kan nyttja den nyvunna kunskap som de anställda 

tillskansat sig under olika utlandsuppdrag. De föreslår att detta kan göras genom att bland 

annat låta individerna arbeta mot landet där de tidigare var stationerade alternativt genom att 

låta repatriaterna utbilda framtida expatriater. Vidare beskriver teorierna fördelen med att ha 

en kunskapsdatabas i företaget med alla medarbetares kunskaper företecknade. 

 

Figuren nedan visar de huvudsakliga områden som teorierna tar upp rörande 

repatrieringsprocessen. Kunskapsöverföring och stöd till medarbetaren utgör de två 

huvudområdena som sedan delas in i några underområden som vidare utforskar ämnet. Det är 

dessa underområden som bildar grunden för de frågor som ställs i enkätundersökningen och 

som denna studie ämnar att utforska. 

 

Figur 1. Beskriver de huvudsakliga delarna av den teoretiska genomgången. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

En enkätundersökning lyfter perspektivet och gör att flera företags verksamheter kan tas i 

beaktning. Studien kommer inte att gå in på djupet lika mycket som en undersökning med 

intervjuer skulle göra, men den kommer att kunna nå ut till flera företag vilket ökar 

generaliserbarheten. En enkätundersökning gör det lättare att studera existensen av ett visst 

fenomen i form av deskripitiv data, vilket är anledningen till att denna form av 

informationsinhämtning valdes för att studera forskningsfrågan i denna studie (Saunders et 

al., 2009). Enkätfrågor återfinns i bilaga 1. 

 

3.2. Operationalisering 

Teorierna som behandlas i denna uppsats är inte kända för gemene man, vilket medför att 

frågorna i enkäten måste anpassas så att de kan förstås av företagens representanter. Varje 

fråga i enkäten är utformad för att kunna kopplas till och besvara en del av teorin.  

För att kunna undersöka ett problem oavsett typ är det viktigt att operationalisera teori till 

verklighetsanknutna frågor. Varje fråga som ställs ska ha ett genomtänkt syfte så att enkäten 

inte blir onödigt lång och utdragen för respondenten. Enligt Saunders et al., (2009) är längden 

på en enkät avgörande för svarsfrekvensen. En kort enkät riskerar att inte få tillräckligt med 

svar då den kan upplevas som oseriös medan en längre enkät löper samma risk då den kan ta 

för lång tid att besvara. Detta gör att det blir viktigt att beakta längden på enkäten. Enkätens 

längd har utformats med detta i åtanke och ett försök har gjorts att hålla den lagom lång. 

Frågorna i enkäten har skrivits så att de ska kunna besvaras med några få alternativ. Detta 

gjordes i syfte att enklare kunna analysera resultaten och minska risken för förvirring som kan 

uppstå vid flervalsfrågor. Enkäten är skriven på engelska i syfte att nå ut till alla nordiska 

företag. I första hand skickades enkäten till företagens HR-avdelningar då det bedömdes som 

mest sannolikt att de besitter den kunskap som krävs för att kunna besvara frågorna i enkäten. 

Då företag inte uppgav en kontakt i HR-avdelningen skickades enkäten till företagets 

generella mailadress varvid de ombads att vidarebefodra enkäten till HR. 
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Innan enkäten skickades ut genomfördes ett pilottest för att se om respondenterna förstod 

frågorna och kunde svara på dem. Pilottestet gjordes även i syfte att undersöka om enkäten 

upplevdes för lång alternativt för kort. De som svarade på detta pilottest var i första hand 

individer som själva har varit på utlandsuppdrag eller arbetat på HR-avdelningar på olika 

företag. Resultatet av detta pilottest samlades in för att säkerställa att undersökningen var 

utformad på rätt sätt, och att den data som enkätprogrammet sparar kan användas för analys. 

Den data som samlades in under pilottestet åskådliggjordes också i grafer i syfte att bättre 

förstå analysprogrammet som användes i denna undersökning. 

Tillsammans med enkätundersökningen skickades även ett introducerande mail som gav 

kortare information om vad undersökningen ämnade studera och varifrån den kom. 

Respondenterna behövde inte ange vilket bolag de representerade och var därmed anonyma. 

Detta gjordes i syfte att generera fler svar (Saunders et al., 2009). Efter en vecka skickades 

även ett mail i vilket företagen påmindes om att svara på enkäten, i syfte att öka 

svarsfrekvensen. Enkäten genomfördes med hjälp av Google formulär, vilket är ett användbart 

verktyg för att hantera dessa typer av undersökningar. Resultaten av enkäten redovisades i 

form av ett kalkylark, vilket gav en god möjlighet till egen analys av svaren.  

 

3.3 Urval och datakällor 

Enkäten skickades ut till samtliga bolag med utlandsverksamhet noterade på de ledande 

nordiska börserna; Nasdaq OMX Stockholm, Nasdaq OMX Köpenhamn, Oslo Börs, Nasdaq 

OMX Helsingfors och Nasdaq OMX Island. Dessa företag benämns i uppsatsen endast som 

“nordiska företag”. Antalet företag uppgick till 532 stycken. Att just dessa börsbolag valdes 

skedde främst på grund av att de är stora och att flertalet antogs ha utlandsverksamhet. I syfte 

att minska bortfallet skickades enkäten inte till bolag som enligt deras egna hemsidor tydligt 

saknade utlandsverksamhet. Då bolagen är noterade är de skyldiga att förse allmänheten med 

uppgifter om vad deras verksamhet berör och kontaktuppgifter till bolaget. Detta medför att 

det på ett enkelt sätt går att genomföra en enkätundersökning som når många företag. 

Information till enkätundersökningen hämtades främst från hemsidor med börs- och 

finansnyheter i fokus där uppgifter kring bolagen är samlade. I de fall då uppgifterna på dessa 

hemsidor var ofullständiga söktes information från respektive bolags hemsidor. 
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3.4 Statistiska metoder 

För att öka generaliserbarheten och den statistiska säkerheten i resultaten är det viktigt att nå 

så många respondenter som möjligt. Antal respondenter som krävs för att kunna dra 

statististkt säkra slutsatser varierar beroende på hur många variabler som finns och vilket 

ämne som studeras (Hackett, 1981). Svarsfrekvensen i enkätundersökningen förväntades vara 

låg, då många respondenter varken har tid eller incitament att svara. Detta gjorde det viktigt 

att nå ut till många bolag för att möjliggöra undersökningen. 

 

Enkätens huvudfokus var att kunna besvara forskningsfrågan på ett generaliserande sätt och ta 

alla bolag i beaktande. För att kunna göra en djupare analys inkluderades också bolagens 

storlek som en variabel. Respondenterna fick ange sitt bolags storlek räknat i årlig omsättning, 

uppdelat i tre klasser. Storleksindelningen var densamma som Nasdaq OMX börsernas large-, 

mid- och smallcap listor. Företag på large cap listan har en årlig omsättning som överstiger 

150 miljoner euro, medan det för mid cap gäller 50 till 150 miljoner euro, och small cap 50 

miljoner euro. Först redovisas och analyseras alla respondenters svar. Därefter genomförs en 

analys för att studera om svaren påverkats av bolagens storlek. Resultaten illustreras med 

adekvata grafer. 

 

Då det uppstod ett stort bortfall i enkätundersökningen behövdes ett verktyg för att kunna 

göra generaliseringar kring hela populationen och inte bara respondenterna. För att kunna 

göra dessa generaliseringar krävdes ett antagande om att populationen var normalfördelad. 

Med stöd av Körner & Wahlgren (2006) kunde ett antagande om att svaren var 

normalfördelade göras då det fanns många slumpmässiga faktorer som påverkade resultaten. 

Resultaten från undersökningen tillsammas med ett antagande om normalfördelning räckte för 

att med en viss konfidensgrad göra en intervallskattning av resultatet för hela populationen. 

Konfidensintervallet är storleken på den avvikelse som kan finnas i resultatet för hela 

populationen, vilket har beräknats utifrån respondenternas resultat. För intervallskattningen 

krävdes också att urvalet av respondenter var slumpmässigt och att antalet respondenter var 

fler än fem individer (Körner & Wahlgren, 2006). Konfidensgraden har i 

enkätundersökningen bestämts till 95 %, vilket är praxis inom forskning. Formler och 

beräkningar av konfidensintervall återfinns i bilaga 2. 
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För att kunna resonera kring enkätens svar användes den så kallade chitvåfördelningen, vilket 

är ett vanligt mått vid hypotesprövning. Chitvåfördelningen hjälper till att fastslå huruvida det 

finns något samband mellan två variabler, eller om de är oberoende av varandra (Dahmström, 

2011). I enkätundersökningen har detta applicerats på respondenternas svar, som jämförts 

med storleken på det företag de respresenterar. Även vid chitvåfördelningen måste en viss 

konfidensgrad fastslås, och i detta fall är 95 % den konfidensgrad som valdes. För 

chitvåfördelningen redovisas formellt nollhypotes och mothypotes vilket i studien var: 

 

H0: företagens storlek och dess svar är oberoende av varandra. 

H1: företagens storlek och dess svar är beroende av varandra. 

  

Då resultatet av chitvåtestet överstiger ett visst gränsvärde, kan nollhypotesen förkastas och 

det är möjligt att fastslå att svaren varierar på grund av företagens storlek. Därmed har också 

mothypotesen bevisats och fördelningen av svar kan inte förklaras av slumpen. Formel och 

beräkningar av chitvåfördelningen finns i bilaga 2. 

 

3.5 Metodkritik 

Något som försämrar kvalitén på undersökningen är det stora bortfallet. Bortfallet i sig leder 

till att resultaten blir mer osäkra och det är svårare att dra slutsatser, särskilt vad gäller 

storleksanalysen där respondenterna delas upp i tre storleksklasser. Det finns ett flertal 

anledningar till varför bortfallet blev stort. Ofta är det en tidsfråga, då mottagaren inte känner 

att denne har tid att svara på enkäten. Dessutom saknades incitament då mottagaren inte får 

något verkligt utbyte av att svara på enkätundersökningen. Vidare fanns det inte heller några 

incitament för företag att svara sanningsenligt och den som svarade på enkäten kan ha fyllt i 

svaren halvhjärtat utan att kolla hur företaget faktiskt arbetar med frågorna som enkäten berör, 

vilket riskerar att ge ett missvisande resultat.  

 

Det är troligt att de kontaktade företagen som inte har personal som har varit eller är på 

utlandsuppdrag helt enkelt ignorerade enkätundersökningen, vilket bidrar till det stora 

bortfallet. Dessutom finns det en risk att de företag som själva upplever att de inte har ett bra 

repatrieringsarbete valde att inte svara på undersökningen trots att den var anonym. Vidare 

finns det en risk att företag ville framstå i bättre dager, trots att undersökning var anonym, 

alternativt att de helt enkelt anser att de utför ett bättre jobb med repatriering än vad de 
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egentligen gör. Båda dessa problem kan ha gjort att resultaten av undersökningen blev mer 

positiva än vad de egentligen är.  

 

Eftersom flera olika kontaktvägar via mail har använts, är det sannolikt att det har skett ett 

bortfall redan innan undersökningen nått HR-avdelningen. Den första mottagaren i företaget 

kan ha valt att inte skicka vidare mailet och på så vis skapat ett bortfall. Vidare har inte större 

onoterade bolag kontaktats, eftersom att det är svårare att hitta en förteckning över sådana 

bolag, samt att de inte har samma krav att tillhandahålla kontaktuppgifter. Om dessa bolag 

inkluderats hade enkätundersökningen varit mer heltäckande. 

  

Då alla respondenter i denna undersökning har dotterbolag i utlandet antogs de vara vana att 

arbeta med och tala engelska. Dock bör det understrykas att det trots detta är troligt att 

missförstånd kan ha uppstått i och med att engelska varken är modersmålet för författarna av 

denna uppsats eller för majoriteten som arbetar för företagen. För att minska risken för 

missförstånd gick en individ som har engelska som modersmål igenom enkätfrågorna. Denna 

individ läste igenom och rättade till språket i frågorna i syfte att minska översättningsmisstag 

från svenska till engelska, så att enkäten innehöll så få fel som möjligt. Enkätfrågorna hade 

även kunnat översättas till varje nationellt språk, men en översättning riskerar att lägga till 

eller ta bort nyanser i språket vilket kan påverka svaren. På grund av detta användes endast 

engelska så att språket och dess nyanser var samma för alla respondenter. Vidare skickades en 

introducerande text med enkäten i syfte att förklara för respondenten vad enkäten ämnade 

undersöka. Den introducerande texten som skickades med enkäten ämnade också adressera 

problemet då företag vill framstå i bättre dager. 

 

4. Resultat 

4.1 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen skickades ut via mail till 532 bolag och var öppen för svar i tre veckor.  

Av dessa 532 bolag var 116 stora, 160 medelstora och 256 små bolag. Antal respondenter var 

61 företag vilket resulterar i en låg svarsfrekvens om 11,46 %. Eftersom två av företagen hade 

svarat „nej‟ på kontrollfrågan som syftade till att se om företaget hade skickat individer på 

utlandsuppdrag och åtta företag meddelade via mail att de saknade utlandsverksamet, togs två 

respondenter bort från stickprovet, och åtta företag från hela populationen. Då återstod 51 

respondenter och 523 bolag i hela populationen. Av dessa 51 respondenter var 32 stycken 
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stora företag med en årlig omsättning på mer än 150 miljoner euro, 9 stycken av 

respondenterna var medelstora företag som hade en årlig omsättning på mellan 50-150 

miljoner euro och de resterande 10 respondenterna utgjordes av små företag som årligen 

omsatte under 50 miljoner euro. 

 

Konfidensintervallets storlek varierar beroende på hur stor andel av företagen som angivit 

samma svarsalternativ. Då hälften av respondenterna i undersökningen angett samma 

svarsalternativ är konfidensintervallet som störst, och ger därmed störst osäkerhet i resultaten. 

Resultatet i hela populationen hade då kunnat avvika maximalt 13,05 % från respondenternas 

resultat. Då 80 % av företagen som svarade angivit samma svarsalternativ är 

konfidensintervallet mindre, och hela populationens resultat hade avvikit som högst 10,44 %. 

Alltså är konfidensintervallet tillräckligt litet för att kunna säkerställa att större tendenser i 

respondenternas svar gäller för hela populationen. Nedan följer tabell 1 som visar storleken på 

konfidensintervallet då olika stora procentuella andelar av företagen angett samma 

svarsalternativ. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 1. Storlek på konfidensintervall då olika stora andelar av företagen angett samma svarsalternativ. 

 

 

4.2 Stöd till medarbetaren 

Figur 2 nedan åskådliggör antal resor hem den genomsnittliga utlandsplacerade individen hos 

varje respondent gör till ursprungskontoret på årsbasis. Figuren visar att majoriteten av 

medarbetarna på utlandsuppdrag reser hem 2-6 gånger per år. Många medarbetare gör 0-1 

resor hem medan ett fåtal gör fler än 6 resor hem till ursprungkontoret per år. Via 

konfidensintervallet kan slutsatsen dras, med 95% säkerhet, att svarsalternativet som innehar 

majoritet vore densamma för hela populationen. 

 

Andel Konfidensintervall 

10 % ± 7,83 % 

20 % ± 10,44 % 

30 % ± 11,96 % 

40 % ± 12,79 % 

50 % ± 13,05 % 

60 % ± 12,79 % 

70 % ± 11,96 % 

80 % ± 10,44 % 

90 % ± 7,83 % 



16 

 

 
Figur 2. Antal resor till ursprungskontoret som den genomsnittliga utlandsstationerade individen gör per år. 
 

Rörande resor hem för den utlandsstationerade individens familj angav 35,3 % av 

respondenterna att de inte betalade hemresor för medarbetarens anhöriga medan 52,9 % 

svarade att de betalade för en hemresa om året för familjen. De resterande 11,8 % av 

respondenterna angav att de betalade för mer än en hemresa om året för den anställdes 

anhöriga. Trots att de flesta företag i undersökningen har angivit att de erbjuder minst en årlig 

hemresa för medarbetaren och dennes familj är det inte säkerherställt att det också gäller i 

hela populationen. Om resultatet för de som betalar hemresor stiger maximalt inom 

konfidensintervallet, samtidigt som resultatet sjunker för de företag som står för en hemresa, 

kan det bland hela populationen bli en majoritet för de som inte erbjuder hemresor. 

 

Resultatet visar tydligt att majoriteten av företagen i denna studie, 88,2 %, börjar planera för 

medarbetarens hemkomst under tiden då denne är på utlandsuppdrag, medan 3,9 % planerar 

för hemkomsten redan innan individen skickas på utlandsuppdrag. Vidare förser 80,4 % av 

företagen sina repatriater med en kontaktperson som hjälper dem med hela 

hemflyttningsprocessen. Samtliga respondenter har även angivit att de håller medarbetaren 

underrättad om nyheter och ändringar som sker i företaget hemmavid medan denne är på 

utlandsuppdrag.  

 

I figur 3 nedan åskådliggörs tiden det tar innan den genomsnittliga repatriaten får en fast tjänst 

efter hemflytt. Som figuren visar är det väldigt få anställda som måste vänta över 6 månader 

på att tillträda sin nya tjänst. Majoriteten av de som varit på utlandsuppdrag blir tillsatta sin 

nya fasta tjänst inom ett halvår och många av dessa redan inom en månad. Även om 
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konfidensintervallet förändrar resultatet i hela populationen är det fortfarande en majoritet av 

de återvändande medarbetarna som får tillträda sin nya tjänst inom ett halvår efter hemkomst. 

 

 
Figur 3. Genomsnittlig tid innan repatriaten tillsätts en ny fast tjänst efter hemflytt. 

 
 

4.3 Kunskapsöverföring 

I 96,0 % av fallen angav företagen att den nya närmsta chefen blev informerad om den 

återvändande medarbetarens kunskap och spetskompetens vid hemflytt. Majoriteten av 

företagen som svarade på enkäten, 76,5 %, sade att repatriater i deras företag får en ny fast 

tjänst efter utlandsuppdraget som är vald i syfte att låta individen arbeta mot det land där 

denne tidigare var bosatt. Emellertid svarade 62,8 % att den återvändande individen överlag 

inte ingick i en internationell arbetsgrupp så som ett globalt virtuellt team eller dylikt efter 

hemkomst. Trots att 62,8 % inte är en överväldigande majoritet visar konfidensintervallet med 

95 % säkerhet att detta svar inte bör understiga 50 % i hela populationen. 

 

54,9 % av respondenterna svarade att medarbetarens nya tjänst efter utlandsuppdraget inte var 

vald i syfte främja kunskapsöverföring till andra anställda. Då svarsandelen är nära hälften 

och konfidensintervallet är stort är det inte säkert att denna majoritet även gäller hela 

populationen, det är således möjligt att fler företag i hela populationen valt det andra 

alternativet, dvs att de har valt en tjänst i syfte att främja kunskapsöverföring. Vidare angav 

74,5 % av respondenterna att de inte använder sig av individen som var på utlandsuppdrag 

och dennes nyvunna internationella kunskap för att träna eller utbilda framtida expatriater. 
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78,4 % av respondenterna angav att de inte har en utsedd individ inom företaget som ansvarar 

för att kunskapsspridning sker. Däremot svarade 41,2 % av respondenterna att deras företag 

har en databas över deras anställdas spetskompetenser så som utbildning, språk och kunskap 

om särskilda regioner och kulturer. Med konfidensintervallet i åtanke kan resultatet i hela 

populationen skilja sig från detta, och det kan vara en majoritet av företagen som har etablerat 

en kunskapsdatabas. 

 

4.4 Storlekens betydelse för repatrieringsprocessen 

Nedan följer de delar av enkätundersökningen där det fanns tydliga skillnader i hur företagen 

svarat beroende på dess storlek och är således mest intressanta att studera. Alla svar har 

analyserats med hjälp av chitvåfördelningen och i samtliga fall överstiger resultaten av 

chitvåtesten gränsvärdet då nollhypotesen kan förkastas och mothypotesen bevisas. Svaren är 

alltså beroende av storleken på det förtetag som respondenten representerar. Därför kan inte 

fördelningen av svaren inom storleksklasserna förklaras enbart av slumpen. 

 

Figur 4 nedan åskådliggör hur ofta individer på utlandsuppdrag besöker kontoret hemmavid, 

där de var stationerade innan utlandstjänsten. Figuren visar att majoriteten av de 

utlandsstationerade medarbetarna hos små bolag besöker hemmakontoret maximalt en gång 

per år. För medelstora bolag och stora bolag blir besöken på ursprungskontoret fler. Hos 

medelstora och stora bolag är det istället vanligast att individen på utlandsuppdrag åker hem 2 

till 6 gånger per år, alltså oftare än hos små bolag. 

 

 
Figur 4. Antal resor till ursprungskontoret som den genomsnittliga utlandsstationerade individen gör per år. 
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Nedan visar figur 5 hur många hemresor den utlandsplacerade och dennes familj får betalda 

av företaget per år. Även denna figur visar en trend där majoriteten av små och medelstora 

bolag inte erbjuder sina utlandsstationerade medarbetare och deras familjer några hemresor, 

medan en majoritet av stora bolag står för en eller fler kostnadsfria hemresor per år.  

 

 
Figur 5. Antal hemresor betalda av företaget för den utlandsplacerade och dennes familj. 

  

 

Figur 6 visar huruvida företagen tillhandahåller särskilda kontaktpersoner för de 

utlandsstationerade individerna som hjälper dem både under utlandsvistelsen och under 

flyttprocessen hem.Strax över hälften av de små och medelstora företagen svarade att de 

förser medarbetarna på utlandsuppdrag med en kontaktperson, och majoriteten av de stora 

bolagen angav att de gör det. Det finns således en tydlig koppling mellan företagsstorlek och 

tendensen att tillhandahålla en specifik kontaktperson för de som är på utlandsuppdrag. 
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Figur 6. Beskriver om företagen förser sina utlandsplacerade medarbetare med en särskild kontaktperson rörande 

utlandsvistelsen. 
 

Figur 7 åskådliggör om företagen har en databas där alla anställdas specifika kunskaper och 

kompetenser finns förtecknade. Det framgår tydligt att majoriteten av små bolag ej har 

upprättat någon form av kunskapsdatabas. Däremot är detta fenomen vanligare bland 

medelstora och stora företag. Medelstora och stora bolag visar vissa tendenser att upprätta 

kunskapsdatabaser då ca 30 % av de medelstora företagen och ca 55 % av de stora företagen 

gör det. 

 

 
Figur 7. Beskriver huruvida företagen har upprättat en databas där anställdas kunskaper är förtecknade 
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Figur 8 åskådliggör huruvida företag låter återvändande medarbetare bli del av internationella 

arbetsgrupper som exempelvis globala virtuella teams efter avslutat utlandsuppdrag. 

Resultaten av enkätundersökningen visar att det överlag är ovanligt att låta en repatriat bli del 

av en internationell arbetsgrupp. En majoritet av stora företag låter en individ som har varit på 

utlandsuppdrag bli del av en internationell arbetsgrupp, medan medelstora företag endast låter 

dem bli det i undantagsfall och små företag inte alls. 

 

 
Figur 8. Visar om medarbetare blir del av en internationell arbetsgrupp eller ej efter avslutad utlandstjänst. 

 

 

5. Analys  

5.1 Stöd till medarbetaren 

Regelbundna hemresor gör att individen bibehåller viktiga nätverk i hemlandet och minimerar 

risken för en ‟out of sight, out of mind‟ känsla vid hemflytt (Feldman & Thomas, 1992). 

Majoriteten av företagen i denna studie ser till att sina utlandsstationerade medarbetare gör 

regelbundna resor hem till ursprungskontoret. Szkudlarek (2010) betonar betydelsen av att de 

utlandsplacerade får löpande information från huvudkontoret, vilket samtliga företag som 

ingick i studien angav att de gör. Vidare påstår Feldman & Thomas (1992) att individer som 

har gjort regelbundna hemresor under utlandsuppdrag inte behöver lära sig alla arbetssätt 

pånytt och snabbare kan bli en användbar resurs för företaget vid hemflytt. Utifrån studien är 

det tydligt att nordiska företag har tagit till sig detta. 
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I syfte att snabbare kunna använda den återvändande individen som en komparativ fördel efter 

hemflytt och minimera risken för en omvänd kulturchock föreslår Feldman & Thomas (1992) 

att företaget skall erbjuda dennes familj hemresor under tiden då de befinner sig i utlandet. De 

nordiska företagen har anammat detta och majoriteten betalar för en eller fler hemresor per år 

för den utlandsplacerade individens familj. 

 

Nästintill samtliga företag börjar planera medarbetarens hemkomst under utlandsvistelsen, 

vilket enligt Handler & Lane (1997) inte är det optimala. De menar att hemkomsten skall vara 

en del av hela processen och därför skall position vid hemkomst planeras redan innan den 

anställda skickas på utlandsuppdrag. Vidare påstår de att en tidig planering av en tjänst efter 

ett utlandsuppdrag gör att det blir enklare för företaget att tillhandahålla den tänkta tjänsten så 

nära inpå den utlandsplacerades hemflytt som möjligt, vilket förkortar repatrieringsprocessen. 

Studien visar att hälften av företagen tillsätter en fast tjänst för medarbetaren inom en månad 

efter hemkomst, vilket innebär att de inte behöver sitta på en annan tillfällig tjänst i väntan på 

sin permanenta. För resterande företag där det tar över en månad för medarbetaren att tillträda 

sin tjänst finns det i enlighet med tidigare forskning rum för förbättring. 

 

Majoriteten av företagen i denna studie förser sina utlandsstationerade medarbetare med en 

kontaktperson som de kan kontakta om de har frågor under utlandsvistelsen och inför 

hemkomsten. Detta är något som Szkudlarek (2010) förespråkar då hon menar att det bidrar 

till en minskad osäkerhet för repatriaten och dennes familj vilket resulterar i en smidigare 

repatrieringsprocess. 

 

5.2 Kunskapsöverföring  

Enligt Oddou et al., (2013) är en misslyckad repatrieringsprocess tydligt kopplat till om den 

närmsta chefen har vetskap om den återvändande individens särskilda kunskaper och 

kompetenser. De nordiska företagen lägger stor vikt vid detta i dagsläget och majoriteten av 

företagen i studien angav att den närmsta chefen blir informerad om repatriatens kunskap. 

Majoriteten av företagen i studien är även måna om att låta den återvändande individen arbeta 

mot det land denne tidigare var utplacerad i, vilket överrenstämmer med det Collings et al., 

(2007) beskriver. De menar att en repatriat som arbetar mot det land där denne tidigare var 

bosatt bibehåller och kan nyttja viktiga nätverk i landet och på så sätt förbli en värdefull 

resurs för företaget trots att de inte längre bor i landet i fråga. Däremot angav de flesta 

företagen i undersökningen att de ej låter repatriaten bli del av en internationell arbetsgrupp 
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vid avslutad utlandsvistelse, vilket motsäger Collings et al., (2007), som menar att de 

individer som återvänder efter ett utlandsuppdrag med fördel kan ingå i någon form av 

internationell arbetsgrupp i syfte att underlätta arbetet mellan olika dotterbolag i företaget. 

 

Enligt Lazarova & Tarique (2005) är det gynnsamt för företag att sätta den återvändande 

individen på en position där denne kan sprida sin kunskap till andra anställda. Trots detta 

anger mer än hälften av företagen i studien att de inte har kunskapsöverföring i åtanke vid 

tillsättandet av repatriatens nya tjänst. De flesta företagen använder inte heller repatriaterna 

som mentorer efter en avslutat utlandstjänst, vilket står i motsats till relevant teori. Oddou et 

al., (2013) beskriver hur återvändande individer med fördel kan användas som mentorer för 

nya expatriater, då de besitter en stor mängd kunskap rörande internationellt arbete. 

 

Ett sätt att påvisa vikten av repatriaters kunskap för företaget är att ha en anställd som är 

ansvarig för kunskapsöverföring, en sådan anställd bidrar även till att bilda en företagskultur 

som uppmanar till kunskapsöverföring (Oddou et al., 2013). Detta har företagen i studien inte 

tagit fasta på och en klar majoritet av företagen saknar en individ som är ansvarig för att 

kunskapsöverföring sker. Ett annat sätt att visa betydelsen av de anställdas kunskaper är enligt 

Minbaeva (2005) att upprätta en databas över de anställdas specifika kunskaper. Detta 

underlättar skapandet av arbetsgrupper med blandade spetskompetenser och bidrar till 

kunskapsöverföring inom företaget. En sådan databas är något som mer än hälften av 

företagen i studien angav att de har. 

 

5.3 Storlekens betydelse för repatrieringsprocessen 

Denna enkätundersökning visar på en koppling mellan företagens storlek och tendensen att ha 

en upprättad kunskapsdatabas. Stora nordiska företag uppvisar större tendenser att upprätta 

kunskapsdatabaser, än vad de mindre företagen gör. Resultaten visar även att det är vanligare 

att repatriater ingår i internationella arbetsgrupper efter avslutat utlandsuppdrag i stora företag 

jämfört med små företag. Det faktum att kunskapdatabaser och inkluderandet i en 

internationell arbetsgrupp är vanligare i större företag talar även det emot det Harvey (1989) 

säger om att repatrieringsarbetet inte skiljer sig med avseende på företagsstorlek.  
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Harvey (1989) menar att trots att stora företag har större möjlighet att åsidosätta särskilda 

resurser och uppnå stordriftsfördelar i detta arbete, påverkas inte repatrieringsprocessen av 

företagets storlek. I motsats till detta visar resultaten i denna studie att storleken har en viss 

betydelse för repatrieringsarbetet. Hos stora företag åker medarbetare på utlandsuppdrag hem 

oftare än i små bolag, både inom arbetet och med familjen. Vidare visar studien att stora 

företag förser sina utlandsstationerade medarbetare med kontaktpersoner i större utsträckning 

än små företag. Av resultaten att dömma får repatriater mer stöd under utlandsuppdraget och 

repatrieringsprocessen i stora bolag jämfört med små bolag, vilket motsäger Harveys studie 

från 1989.  

 

6. Diskussion 

6.1 Slutsatser 

I studien är det tydligt att de nordiska företagen ser till att sina utlandsstationerade 

medarbetare gör regelbundna resor hem till ursprungskontoret. Trots att dessa hemresor 

innebär stora kostnader för företagen är de villiga att lägga resurser för detta ändamål. En 

anledning till att företag gör dessa satsningar kan vara att de ser nyttan med att ha en bra 

kontakt med sina medarbetare som är på utlandsuppdrag. Att betala hemresor för familjen är 

också en kostnad för företag, men trots det så står majoriteten av företagen i undersökningen 

för en eller flera betalda hemresor per år för den utlandsstationerade individens familj. En 

hypotes till varför företag gör detta kan vara att det ger ‟goodwill‟ till medarbetaren och 

dennes familj, vilket ger en bättre inställning till företaget i sig och även ökar chansen att 

medarbetaren ska acceptera utlandsuppdraget till att börja med. Feldman & Thomas (1992) 

anger att dessa resor syftar till att underlätta eventuella problem vid hemflytt, men på grund 

av att nästintill samtliga företag i undersökningen angav att de planerar medarbetarens 

hemkomst under tiden då denne är på utlandsuppdrag, är det inte särskilt troligt att de 

nordiska företagen i studien står för familjens hemresor av den anledning som forskarna 

förespråkar, utan istället använder hemresan för att locka medarbetare att åka utomlands 

överhuvudtaget. 
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Hos stora nordiska företag åker utlandsstationerade medarbetare hem oftare än i små bolag, 

både inom arbetet och med familjen. Resor överlag är en stor kostnad för företag, en kostnad 

som större företag har enklare att hantera. Vidare kan större företag enklare uppnå 

stordrifsfördelar, vilket kan synas i repatrieringsarbetet. På grund av deras storlek har stora 

företag ofta många anställda som reser på en regelbunden basis vilket ger bättre 

förhandslingsutrymme vid upphandling av resor och transport för de anställda. Stora nordiska 

företag är också bättre på att förse repatriater med kontaktpersoner, vilket även det kan ha sin 

förklaring i stordriftsfördelar. Större företag kan helt enkelt undvara en individ som till stor 

del eller enbart arbetar med expatriering och repatriering, något som mindre företag inte har 

möjlighet att göra i lika stor utsträckning. 

 

Det faktum att många nordiska företag inte planerar för hemflytt före medarbetaren flyttat 

utomlands tyder på att de fortfarande ser utlandsuppdraget som två individuella processer, en 

process där individen skickas till utlandet följt av en annan när denne flyttar hem igen. För 

hälften av företagen i Norden tar det över en månad innan den återvändande medarbetaren 

kan tillträda sin nya permanenta tjänst efter ett avslutat utlandsuppdrag. Detta kan troligen 

kopplas till det faktum att majoriteten av företagen inte börjar planera för hemkomst innan 

medarbetaren skickas iväg på utlandsuppdrag. Det är troligt att tidigare planering ökar 

chansen att repatriaten kan tillträda sin nya tjänst snabbare. Vidare angav majoriteten av de 

nordiska företagen att de förser repatriaten med en kontaktperson som kan hjälpa till med 

allmänna frågor rörande utlandsvistelsen och hemkomsten. Denna personliga kontakt kan ge 

den återvändande medarbetaren och dennes familj en känsla av viktighet och att företaget bryr 

sig om dem, något som eventuellt gör individen mindre benägen att lämna företaget efter 

hemkomst. 

 

En anledning till att samtliga företag i studien håller de utlandsplacerade underrättade om 

nyheter och förändringar i organisationen hemmavid kan bero på att det är tämligen enkelt 

med dagens teknik. På grund av den teknologi som finns idag är även upprättandet av 

databaser över anställdas kunskap enkelt och billigt för företag. Dessa databaser underlättar 

skapandet av effektiva arbetsgrupper där kompetenser och kunskaper kan delas och spridas 

mellan de anställda. Det faktum att endast hälften av de nordiska företagen har angett att de 

har kunkspasdatabaser kan bero på att de inte insett att de är ett bra verktyg för 

kunskapsöverföring och således inte ser något behov av det. Det finns en tydlig koppling 
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mellan antal företag som har upprättat kunskapsdatabaser och företagens storlek. I stora 

företag är det vanligare med kunskapsdatabaser, jämfört med små bolag. Detta kan ha sin 

förklaring i det faktum att mindre bolag i snitt har färre anställda än större bolag och att det 

således är enklare att hålla koll på vilka individer som har särskild kompetens. 

 

Majoriteten av företagen i studien ser till att den återvändande individen får arbeta mot det 

land som denne varit utplacerad i. Detta som Collings et al., (2007) anger kan mycket väl vara 

i syfte att kunna använda de nätverk och kunskaper som individen besitter. Däremot skulle en 

annan alternativ orsak till detta kunna vara att integreringen på hemmakontoret underlättas då 

en del av arbetsuppgifterna är mer eller mindre samma som det var under utlandsuppdraget, 

vilket gör att medarbetaren kan fortsätta jobba relativt effektivt redan första dagen efter 

hemflytt. I motsats till ovan svarade de flesta nordiska företag att de ej låter repatriaten bli del 

av en internationell arbetsgrupp vid avslutad utlandsvistelse. Internationella arbetsgrupper i 

form av exempelvis pendlingsuppdrag innebär kostsamma resor som företaget måste stå för, 

vilket kan vara en anledning till varför detta inte är så vanligt. Arbetsgrupper i form av 

globala virtuella teams är däremot billigare för företaget men då saknas den personliga 

kontakten och det skulle kunna vara en anledning varför företag dras från att använda detta i 

större utsträckning. Stora bolag antas ha fler dotterbolag och en mer komplex organisation 

vilket gör att behovet av en tätare kontakt mellan delar av organisationen blir större. Att ha 

fler internationella arbetsgrupper och således också låta repatriater ingå i dem kan ge en tätare 

relation inom organisationen. Detta skulle kunna förklara varför det är vanligare att repatriater 

får ingå i internationella arbetsgrupper i stora bolag än i små. 

 

Kunskapsöverföring är svårt att definera vilket kan vara orsaken till att mer än hälften av 

företagen i studien angav att de inte har kunskapsöverföring i åtanke vid tillsättandet av 

repatriatens nya tjänst och en klar majoritet av företagen angav att de inte har en individ som 

är ansvarig för att kunskapsöverföring sker inom företaget. Det faktum att kunskapsöverföring 

är så abstrakt gör att det är svårt för företag att ha det som en parameter vid tillsättandet av en 

tjänst. I kontrast till detta svarade en klar majoritet av företagen att den närmsta chefen blir 

informerad om den återvändande individens kunskap. Chefer överlag besitter övergripande 

information om sina anställda, vilket gör det naturligt att de även får information om individer 

som kommer tillbaka från utlandstjänst. Att informera den närmsta chefen om repatriatens 
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kunskaper och kompetenser blir således relativt konkret vilket kan vara en av orsakerna 

bakom varför detta sker i större utsträckning än annan kunskapsöverföring. 

 

En klar majoritet av företagen i studien nyttjar inte sina repatriater som mentorer. Då 

hemflyttningsprocessen är tidskrävande för den återvändande medarbetaren kan det 

spekuleras i att det är svårt för denne att hinna med att agera mentor åt nästa expatriat som 

åker till samma land. Detta medför att mentorskapet endast skulle kunna ske efter att 

repatriaten har återintegrerats i hemmakontoret. Detta innebär att rollen som mentor inte vore 

relevant förrän företaget bestämmer sig för att skicka ut ytterliggare en ny medarbetare till 

samma land på utlandsuppdrag. 

 

Sammanfattningsvis är nordiska företag relativt bra på att ta hand om sina repatriater, dock 

brister de i vissa hänseenden. De är överlag bra på de mer konkreta sakerna som diskuterats i 

teoriavsnittet. Exempelvis står många nordiska företag för hemresor för både den 

utlandsstationerade medarbetaren och dennes familj och de tillhandahåller även en 

kontaktperson till familjen och ser till att medarbetaren är underrättad om ändringar i 

hemmakontoret. De nordiska företagen är däremot sämre när det kommer till mer abstrakta 

saker så som kunskapsöverföring och planering långt fram i tiden. Vidare så har en tendens 

uppdagats som går emot Harvey (1989), nämligen att större företag har ett bättre 

repatrieringsarbete än mindre företag, vilket tyder på att de har börjat lägga resurser för detta 

ändamål. Repatriater i större nordiska företag får alltså mer stöd än repatriater i mindre 

företag. 

 

6.2 Begränsningar och vidare forskning 

Enkätundersökningen syftade till att ge en övergripande bild över hur repatrieringsprocessen 

ser ut i nordiska företag och undersöka om företagen har anammat den forskning som finns 

inom området. I undersökningen fanns ett stort bortfall, vilket gjorde att det inte gick att 

säkerställa att samtliga av de resultat undersökningen gav gällde för hela populationen. 

Ytterligare en sak som gjorde resultaten svåra att säkerställa var det faktum att fler stora 

företag svarade på undersökningen relativt det totala antalet bolag. Det kan bero på att stora 

företag har tydligare arbetssätt gällande generella förfrågningar av denna sort och anställda 

som enbart arbetar med dessa frågor.  
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Det finns olika alternativ som vore att föredra vid nya studier med företagens perspektiv inom 

repatriering, exempelvis en mer djupgående enkätundersökning eller en kvalitativ studie i 

form av intervjuer. En djupgående enkätundersökning hade främst innehållit fler frågor, vilket 

skapar en bredare analys. Exempelvis hade studien kunnat analysera hur repatrieringsarbetet 

skiljer sig åt i företag från olika länder, eller beroende på vilken bransch företaget verkar i. 

Även storleken på den utlandsverksamhet som företagen har hade kunnat studeras, främst vad 

gäller antal utlandsstationerade. Enkätundersökningen delade i detta fall upp företagen i 

storleksklasser för att få en uppskattning av hur stor utlandsverksamhet företagen har. Det bör 

dock nämnas att ett stort bolag inte nödvändigtvis har fler utlandsstationerade medarbetare än 

ett mindre bolag. Utan det beror snarare på hur organisationen är uppbyggd och därmed vilka 

behov företagen har att ha anställda placerade utomlands. Vidare hade svaren på frågorna 

kunnat graderas i olika skalor, exempelvis från ett till sju, där respondenter får ange ett svar 

beroende på till vilken grad dennes uppfattning om något stämmer överens med ett påstående. 

Detta hade tillåtit respondenterna att svara mer nyanserat, dock hade materialet varit svårare 

att analysera.  

 

Vid en mer djupgående enkätundersökning hade det varit fördelaktigt att ta individuell 

kontakt med varje bolag, för att få en högre svarsfrekvens och se till att rätt personer inom 

företaget svarar på enkäten. Hade dessa kontaktpersoner varit förberedda på att ge svar i 

enkäten hade svarsfrekvensen ökat. Vidare hade det varit gynnsamt om fler påminnelsemail 

skickats ut och om enkätundersökningen var öppen för svar under längre tid. Allt ovan hade 

påverkat resultatet positivt då konfidensintervallets storlek hade minskats, och det hade varit 

lättare att säkerställa resultaten för hela populationen. 

 

Enkätundersökningen har fastlagit att det råder skillnad i hur företagen tar hand om de 

återvändande medarbetarna och att större företag tenderar att ha ett bättre uppbyggt 

repatrieringsprogram än mindre bolag. Dock har den inte kunnat fastslå varför det skiljer sig, 

vilket en kvalitativ studie skulle kunna göra. En kvalitativ studie skulle kunna utforska varför 

större företag har en bättre repatrieringsprocess jämfört med små företag. De återvändande 

medarbetarnas egna åsiker kring hur företagen arbetar med dessa frågor också kunnat 

behandlas med hjälp av en kvalitativ studie. Lazarova & Caligiuri (2001) fastslog att många 

medarbetare är missnöjda efter sitt utlandsuppdrag vilket resulterar i att många slutar i 

företaget en kort tid efter hemkomst. Detta i sig gör repatriatrieringsområdet svårt att studera. 

När företag studeras med hjälp av en kvalitativ studie intervjuas oftast de anställda som är 
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kvar inom bolaget. De som är kvar inom företaget är således de som har blivit väl 

omhändertagna och därför har en positiv bild över sin hemkomst. Om resultaten från de som 

slutat efter sin utlandsvistelse faller bort riskerar det att ge en felaktig bild över det undersökta 

företagets arbete med repatrieringsprocessen. 

 

I en kvalitativ studie är det därför viktigt att inkludera alla återvändare, även de som har slutat 

i företaget i syfte att undvika problem där företaget och HR-avdelningen vill framstå i god 

dager och inte vill erkänna eventuella brister i sitt repatrieringsarbete. HR-avdelningarna kan 

svara hur de upplever att de ska arbeta med dessa frågor enligt skriven policy, inte hur de 

faktiskt arbetar med dem i praktiken, vilket gör att svaren i en undersökning som endast 

studerar en sida riskerar att bli subjektiva. En kvalitativ studie där både anställda på företagets 

HR-avdelning och återvändande medarbetare som lämnat företaget men även de som stannat 

kvar intervjuas skulle ge en mer rättvis bild över företagets repatrieringsarbete. Denna studie 

kan för forskare användas som en mall för att utröna vilka delar av repatrieringsprocessen 

som kan vara intressanta att göra djupare studier inom. En kvalitativ studie skulle även kunna 

styrka eller förkasta de hypoteser som dragits i diskussion rörande resultaten av denna 

enkätundersökning. 
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Bilaga 1 - Frågor i enkätundersökning 

1. Has your company sent employees on international assignments of some sort, lasting for 

more than a year? 

(There is no need to answer any further questions if you answer 'no' to question number one.) 

Yes 

 No 

 

2. What is the annual turnover of your company? 

 <50 million € 

 50 million € - 150 million € 

 >150 million € 

 

3. How often does employees, on average, visit the home office every year while on 

international assignment? 

  More than 6 times per year 

 2-6 times per year 

 0-1 times per year 

 

4. How many visits home does the company normally pay for the family of the average 

employee? 

  More than one time per year 

 One time per year 

 The company does not pay for any recreational trips home 

 

5. When do you normally start to plan for the reintegration of the average employee into the 

company after the international assignment has finished? 

Prior to the employee actually moving abroad 

 During the international assignment 

After the actual relocation back home 
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6. On average, how soon after the relocation back home can the employee normally fill a 

permanent position within the company? 

(Please note that being part of a temporary project group or similar does not qualify as a 

permanent position) 

  Within a month of relocation 

1-6 months after relocation 

6-12 months after relocation 

A year or more after relocation 

 

7. When the permanent position is filled, is the immediate manager of the employee normally 

given information regarding his/her specific knowledge and skills? 

 Mostly yes 

 Mostly no  

 

8. Does the company normally provide a contact to the average employee while he/she is 

abroad who helps them with the relocation back home? 

  Mostly yes 

 Mostly no 

 

9. Does the company normally provide the employees on international assignment with 

general information regarding news and changes in the company? 

 Mostly yes 

 Mostly no 

 

10. Does the company have an employee whose job it is to ensure knowledge transfer within 

the company? 

  Yes 

 No 
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11. Does the company have an established database consisting of various information 

regarding employee skillsets, such as region specific knowledge, cultural knowledge, 

languages and similar? 

  Yes 

 No 

 

12. Does the average employee normally become part of an international work group, such as 

a global virtual team or similar, after his/her relocation back home? 

  Mostly yes 

 Mostly no 

 

13. Does the new permanent position of the average employee normally enable him/her to 

work towards the country in which he/she was located? 

  Mostly yes 

 Mostly no 

 

14. Is the new permanent position of the average employee normally selected in order to 

facilitate transfer of the knowledge he/she gained while abroad? 

 Mostly yes 

 Mostly no 

 

15. Does the company utilize the knowledge regarding the country of the relocated employee 

to train other employees that are about to be sent out on international assigntments? 

  Mostly yes 

 Mostly no 
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Bilaga 2 - Statistiska formler och beräkningar 

Konfidensintervall 

Formel för konfidensintervall. 

       
 ⁄
   √

         

 
   

    

 
  

Konfidensintervall för stickprovet – 50 % 

            ⁄    √
             

  
   

       

   
              

Konfidensintervall för stickprovet – 80 % 

            ⁄    √
             

  
   

       

   
              

Chitvåfördelning 

Formel för chitvåfördelningen. 

       
         

 

  
  

 

Antal resor till ursprungskontoret som den genomsnittliga utlandsstationerade individen gör 

per år.  

                   

                     

Antal hemresor betalda av företaget för den utlandsplacerade och dennes familj. 
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Förser företagen sina utlandsplacerade medarbetare med en särskild kontaktperson rörande 

utlandsvistelsen? 

                   

                    

Har företagen upprättat en databas där anställdas kunskaper är förtecknade? 

                   

                     

Blir medarbetare del av en internationell arbetsgrupp eller ej efter en avslutad utlandstjänst? 

                   

                     

 

 

 

 


