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1. INLEDNING 
 

 

I vårt inledande kapitel kommer vi att diskutera bakgrunden till vår studie. 

Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte. 

Avslutningsvis förklarar vi de avgränsningar som gjorts.  

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vårt ämnesval grundar sig i vårt intresse för den internationella arbetsmarknaden 

som blir alltmer omfattande. Global konkurrens innebär nya utmaningar för 

företag. Nya strategier måste därför skapas för att tillgodose internationella 

behov och expansion (Eisenhardt, 2002). Samtidigt som vi får världen som 

arbetsfält, ökar också konkurrensen om arbetskraften. Humankapitalet är den 

viktigaste tillgången för företag i dagens kunskapssamhälle, eftersom 

humankapital inte kan kopieras av konkurrenter (Edvinsson 2000).  Sättet som 

företag hanterar sitt humankapital på är avgörande för om det bidrar till en 

konkurrensfördel, eller inte.  

 

Globaliseringen medför även att humankapital kan förflyttas internationellt. 

Enligt Fredrik Bendroth (2002-10-07), VD på konsultföretaget Human 

Entrance1, finns det välutvecklade program för hur företag kan förbereda sina 

anställda för utlandstjänstgöring. Bendroth understryker däremot att 

hanteringen av återkomsten till ursprungslandet2 inte är lika utvecklad. 

 

                                                 
1 Human Entrance är ett konsultföretag som  arbetar med att underlätta för organisationer som 
skickar ut expats. 
2 Ursprungslandet är vår benämning på det land där den anställda blir utskickad ifrån.  
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Lars Scheer (2002-10-16), konsult på Human Entrance, förklarar att behovet av 

expats3 kan uppstå av olika orsaker. Det medför att förberedelsen för en 

blivande expat varierar beroende på situationen. Vidare förklarar han att 

behovet av en expat ofta orsakas av en så kallad ”brinnande fackla” som ska 

släckas, det vill säga ett akut behov som ska tillgodoses. Black och Gregersen 

(1999) stödjer påståendet och nämner även att många av dagens företag skickar 

ut anställda till utlandet av anledningar som inte är genomtänkta på lång sikt. 

Internationella uppdrag, vilka har som avsikt att tillgodose behov, förefaller 

därför i flera fall vara oplanerade.  

 

Av Fredrik Bendroth (2002-10-07), har vi fått bekräftat att en tredjedel av alla 

repats4 byter arbetsgivare vid hemkomst. Konsekvenserna av repatriation kan 

därmed orsaka förluster både ekonomiskt och kunskapsmässigt, i form av 

humankapital. Black och Gregersen (1999) tar upp ovanstående problematik i 

artikeln ”The right way to manage expats”. Deras studie visar att en fjärdedel 

av alla repats lämnade företaget, inom ett år efter hemkomst. Om 

återintegrationen till ursprungslandet inte sker enligt expats förväntningar, kan 

det innebära möjligheter för headhunting5 från konkurrenternas sida (Lars 

Scheer, 2002-10-16). 

 

Maria Magnusson (2003-01-13), VD på headhuntingföretaget 

Chefsrekrytering AB6 påpekar att expats har internationella erfarenheter, och 

är därför speciellt attraktiva kandidater till chefsposter som kräver 

internationell erfarenhet. Det stöds av Marie-Louise Ek (2003-01-13), konsult 

på Academic Search7, som menar att de internationella erfarenheterna som 

expats samlar på sig under sina utlandsuppdrag, är en stor merit vid val av 

                                                 
3 Expat är vår förkortning på expatriate, vilket syftar på en person som bor (är stationerad) 
utomlands (Prismas Engelska Ordbok, 1999). I vår studie syftar vi på individer som tjänstgör för 
ett företag utomlands.  
4 Repat är vår förkortning på repatriate, vilket syftar på en person som återvänder hem till 
ursprungslandet (Prismas Engelska Ordbok, 1999). Repats är vår benämning på expats som har 
återvänt hem till företaget i ursprungslandet efter avslutad utlandstjänst.  
5 Headhunting innebär en rekrytering av kandidater till chefpositioner, (Prismas Engelska 
Ordbok, 1999). 
6 Chefsrekrytering AB är ett headhuntingföretag som arbetar med rekrytering av kandidater till 
chefspositioner.   
7 Academic Search är ett rekryteringsföretag som arbetar både med rekrytering av  
nyutexaminerade och kandidater till chefspositioner  
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kandidater till chefpositioner. Maria Magnusson (2003-01-13), förklarar att när 

expatuppdrag avslutas, avslutas även ett kapitel i expats karriärutveckling. 

Expats har oftast svårt att finna en lämplig tjänst inom samma företag efter 

avslutat utlandsuppdrag. Det påverkar deras benägenhet att anta tjänster 

utanför dåvarande organisation, vilket gör dem till lämpliga kandidater för 

headhuntingföretag.  

 

Chambers et al (1998) hävdar med utgångspunkt från en undersökning gjord av 

Mc Kinsey, att det pågår en strid om talanger på arbetsmarknaden och att det 

intensifieras mer och mer. Vidare ser Chambers et al att det finns en koppling 

mellan framgångsrika organisationer och talangfull arbetskraft. Företagsledare 

bör därför prioritera talanger på alla nivåer inom organisationen. 

Arbetslivserfarenhet från andra länder och kulturer värdesätts högt på 

arbetsmarknaden, vilket gör att expats ofta är mycket attraktiv arbetskraft 

(Black och Gregersen, 1999). Axelrod et al (2001) påpekar att organisationer 

som värderar talang högt, bör även förstå att talang är konkurrenskraftigt.  

 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

En stor del av tidigare forskning på området expatriation har fokuserat på att 

expatriationprocessen8 bidragit till en allt för hög personalomsättning (Welch 

och Welch, 1997, Black och Gregersen, 1999). Arthur och Rousseau (1996) och 

Parker och Inkson (1999, i Stahl, Miller och Tung, 2002), menar att individer 

förflyttar sig mellan företag för att få de bästa möjligheterna till professionell 

utveckling. Enligt Stahl, Miller och Tung (2002), innebär det att expats 

värdesätter ett internationellt uppdrag då det medför nya färdigheter, personlig 

utveckling och klättring i karriären, även om uppdraget inte hjälper dem att 

avancera inom samma företag. Chambers et als (1998) diskussion om ”The war 

for talent”, det vill säga striden om talangfull arbetskraft, förklarar att 

karriärmöjligheter ökar i takt med att konkurrensen om arbetskraft ökar. Som vi 

tidigare nämnt är headhunting av expats vanligt förekommande (Maria 

                                                 
8 Expatriationprocessen innefattar förberedelserna inför utlandstjänsten, fasen under 
utlandstjänsten, samt återintegreringen (repatriation) i ursprungslandet. 
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Magnusson, 2003-01-13, Lars Scheer, 2002-10-16, Black och Gregersen 1999), 

och en tredjedel av expats byter arbetsgivare vid hemkomst (Lars Scheer, 2002-

10-16, Black och Gregersen 1999). Flera av studierna har därför belyst hur 

repatriation kan förbättras så att färre anställda byter arbetsgivare (Black och 

Gregersen 1999, Welch och Welch 1997, Selmer 1998). Med den här 

problemdiskussionen som bakgrund, anser vi det intressant att undersöka vad 

som motiverar expats att fortsätta arbeta inom samma företag.  

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att få en bättre förståelse för vad som motiverar expats att 

stanna i företag.   
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1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att enbart studera företaget IKEA. Anledningen är att det varit svårt 

att få access till företag, dels beroende på tidsbrist från företagens sida och dels 

för att ämnet är känsligt, då det handlar om de anställdas attityd gentemot 

företaget. Vidare ha vi valt att enbart intervjua svenska respondenter som är 

expats eller har varit på expatuppdrag inom IKEA under de senaste sex åren. 

Alla våra respondenter har inte återvänt till ursprungsorganisationen9, utan 

somliga har istället tagit en ny utlandstjänst inom IKEA i ett annat land. 

Eftersom de flesta av våra respondenter har kommit tillbaka till 

ursprungsorganisationen från ett utlandsuppdrag, är de enligt litteraturen repats. 

Samtidigt är de även före detta expats, vilket är anledningen till varför vi valt 

att även intervjua repats. I kapitel fyra presenterar vi respondenterna och 

förklarar huruvida de har återvänt till ursprungsorganisationen (repats) eller 

fortfarande tjänstgör utomlands (expats).  

 

Från början valde vi att endast undersöka de arbetsrelaterade faktorerna till vad 

som motiverar expats att stanna i företaget. Vi exkluderade därmed familjens 

påverkan, eftersom vi ansåg det ligga utanför avgränsningen. Resultatet av det 

empiriska materialet visade däremot att familjesituationen är en faktor med stor 

påverkan på expats arbetssituation. Av den anledningen ansåg vi det vara 

viktigt att ta upp familjen som en påverkande faktor i empirin och analysen, om 

än i kortfattad mening. Vi har däremot inte tagit upp det i teorikapitlet. Vidare 

kommer vi inte att gå djupare in på aspekter relaterade till kulturkrockar. Vi 

exkluderar även att behandla hur fluktuationer i ekonomin kan påverka. Vi har 

även bortsett från huruvida det kan ha påverkat studien att tre av våra 

respondenter kommer från trakterna kring Älmhult10.  

 

Termen expats kan innefatta olika slags anställningsformer. I vår studie avser vi 

expats som har sagt upp sig i ursprungsorganisationen i hemlandet för att ta en 

utlandstjänst inom samma koncern.  

                                                 
9 Med ursprungsorganisationen menar vi organisationen i vilken respondenterna började sitt 
arbete inom IKEA.  
10 I Älmhult är de flesta av IKEA:s bolag lokaliserade. 
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2. METOD 
 

I följande kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid val av uppsatsämne och 

intervjurespondenter. Sedan förklarar vi hur vi gick tillväga vid insamlandet av 

empirin. Avslutningsvis diskuterar vi de valda teoriområdena, 

undersökningsansats och ger källkritik. 
 

 

 

2.1 Val av uppsatsämne  
 

I början av vårt uppsatsskrivande visste vi att vi ville studera någonting inom 

ämnet expatriation. Intresset till ämnesvalet väcktes då en av oss inspirerades 

av en repats berättelse om hur det var att starta upp en svensk företagsenhet 

utomlands. För att vidare konkretisera en intressant problematik kontaktade vi 

konsultföretaget Human Entrance i Malmö, som specialiserar sig på 

expatriationprocessen. Anledningen till att vi kontaktade just Human Entrance 

var att en av oss kommit i kontakt med företaget under studietiden.  Efter att ha 

intervjuat VD och en delägare på företaget, fick vi en klarare bild och en 

djupare förståelse av vilken problematik som råder. Då vi fått bekräftat från 

Human Entrance att återintegrationen av expats i ursprungsorganisationen är ett 

problem för många företag, bestämde vi oss för att studera det närmare.  

 

 

2.2 Val av fallföretag och intervjupersoner 
 

Eftersom vår avsikt med studien är att undersöka expatriationprocessen, vände 

vi oss till stora svenska internationella företag. Till en början diskuterade vi 

möjligheten att genomföra en jämförande studie mellan olika företag, men på 

grund av tidsbrist och accessproblematik, ansåg vi det inte vara möjlig. Istället 

valde vi att intervjua expats med olika befattningar från olika avdelningar inom 
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ett och samma företag. Det medförde att vi fick en djupare och samtidigt bred 

förståelse av processen. Vi försökte få tillgänglighet till expats via HR-

avdelningar på fyra globala företag i Lund. Efter hand förstod vi att det inte var 

rätt strategi, då de var tidspressade samt uttalade sig om att ämnet var aktuellt 

men känsligt. På två utav företagen påstod de dessutom att det var svårt för dem 

att få tag på expats.  

 

Slutligen tänkte vi igenom ett nytt sätt för att få access. Det innebar att vi själva 

skulle kontakta expats. Vi valde slutligen att pröva den nya strategin på IKEA, 

eftersom det är ett globalt företag, där expats från många länder flyttar runt 

samtidigt11. En av oss hade lyssnat på ett föredrag som hölls av en expat från 

IKEA. Då vi inte kom ihåg namnet på personen i fråga, ringde vi HR-

avdelningen på IKEA i Älmhult. Personen vi fick kontakt med förklarade att de 

inte fick ge ut namn på expats. Vi ville trots motståndet genomföra studien och 

vände oss till IKEA:s växel och förklarade vem vi ville få tag på. Personen i 

växeln vände sig till sin kollega som av en händelse kände till individen i fråga. 

Vi kontaktade personen som i sin tur gav oss namn på andra expats, till 

exempel Billy.  På liknande sätt har vi fått tag på resterande respondenter. 

 
Vi har medvetet valt att använda ge respondenterna namn, hämtade ur IKEA:s 

produktsortiment, istället för intervjupersonernas riktiga namn. Vidare 

presentation av respondenterna finns under avsnitt 4.2.  

 

Genom att själva ringa och boka intervjuer, sparade vi tid både för oss själva 

och för HR-avdelningen på IKEA. Det medförde att HR-avdelningen endast 

behövde avsätta tid för de intervjuer vi ville göra med dem. Vi valde att prata 

med en personalassistent som praktiskt arbetar med expats, (hädanefter HR 1), 

en person som arbetar globalt och sätter policyn (hädanefter HR 2), samt en 

person som arbetar både praktiskt och sätter policy i Holland (hädanefter HR 

3). HR 3 är dessutom expat själv och kan därför ge en beskrivning sett utifrån 

två synvinklar. 

 

 

                                                 
11 Efter intervju med HR på IKEA-globalt (2002-12-16), fick vi bekräftat att det finns expats från 
cirka 35 nationaliteter som samtidigt förflyttar sig inom IKEA-koncernen.  
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Tanken med intervjuerna var att undersöka vad som påverkar expats att stanna 

kvar i företaget. För att få en annorlunda syn på problematiken har vi inte bara 

intervjuat expats och HR-respondenter, utan även en expat, som lämnade 

företaget i samband med sin utlandstjänst. Egentligen hade vi tänkt intervjua 

fler expats som lämnat företaget, under eller efter expatuppdrag. På grund av 

problem med access var det i vårt fall inte möjligt.  

 

Då samtliga respondenter hade liknande uppfattningar om företagskulturen och 

möjligheten till karriärutveckling ansåg vi att det skulle vara intressant att 

intervjua någon vars åsikter skilde sig från mängden. Tidsbristen begränsade 

våra möjligheter att söka efter en lämplig expat som uppfyllde det syftet. Vi 

fick däremot tips om en person som slutat arbeta på IKEA, på grund av orsaker 

som motsvarade synsättet vi saknade. Personen ifråga hade däremot inte varit 

expat. Det gjorde att vi ställde oss frågande till hur relevanta individens 

intervjusvar skulle vara för vår studie. Slutligen kom vi fram till att fördelarna 

med ytterligare en synvinkel övervägde nackdelarna med att respondenten inte 

varit expat. 

 

 

Sammanfattningsvis har vi intervjuat följande respondenter på fallföretaget: 

 

• Fyra expats, som har kommit tillbaka från ett utlandsuppdrag och två expats 

som fortfarande är ute på uppdrag. 

• En expat som lämnat företaget efter genomfört utlandsuppdrag.  

• En före detta anställd (ej expat), som valt att inte fortsätta arbeta inom 

IKEA. 

• Tre HR anställda, som på olika nivåer arbetar med hantering av expats och 

repats.  
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2.3 Genomförandet av intervjuerna 
 

Vi valde att arbeta kvalitativt med insamlingen av empirin. Det typiska för en 

kvalitativ studie är att den utgår från studiesubjektens perspektiv (Alvesson och 

Sköldberg 1994). Därför genomförde vi djupintervjuer med samtliga 

respondenter. För att göra oss medvetna om intervjueffekter och dess 

implikationer på studien har vi studerat intervjuteknik av Ekholm och Fransson 

(1987) och Häger (2001). Litteraturen har gjort oss medvetna om hur vi som 

intervjuare kan ha påverkat respondenternas svar bara genom vår närvaro. Vi är 

även medvetna om att respondenterna kan ha hållit inne med för dem känslig 

information. Vår studiebakgrund och våra personliga intressen kan ha påverkat 

tolkningarna av intervjuerna. Det innebär att andra författare kan tolka samma 

objekt och få andra resultat.  

 

Eftersom vi intervjuat olika respondenter för olika syften, valde vi att inte 

standardisera frågeformuläret. Vi hade en viss uppfattning om vilka områden 

som skulle behandlas och utifrån det utformade vi en halvstrukturerad 

intervjumanual.  Enligt Holme och Solvang (1991) innebär halvstrukturen att 

intervjuerna endast styrs till viss del och därför ger plats för spontana svar. En 

anledning till valet var att vi, inom det begränsade tidsutrymmet, behövde få 

svar som kunde hjälpa oss uppnå syftet. För att kunna svara på intervjufrågorna 

krävdes det att respondenterna tänkte tillbaka på situationer de befann sig i för 

flera år sedan. Av den anledningen ansåg vi det vara lämpligt att skicka ut 

intervjuformulären i förtid. För att minska risken att respondenterna påverkar 

varandra talade vi inte om vilka de andra respondenterna var. Vidare arbetar 

respondenterna på olika avdelningar och bolag inom IKEA, vilket ytterligare 

minskar risken för påverkan.  

 

Med intervjupersonernas tillåtelse använde vi bandspelare för att underlätta 

sammanställningen av intervjuerna. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat 

respondenternas svar. Innan intervjun påbörjades, frågade vi därför om det gick 

bra att vi använde oss av bandspelare och förklarade anledningen till det. 

Samtidigt förklarade vi för samtliga respondenter att de var anonyma, vilket vi 

tror bidragit till ökat förtroende gentemot oss, samt ärliga svar. I anslutning till 

varje intervjutillfälle diskuterade vi igenom intervjun och genomförde en 
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fullständig sammanställning senare samma dag. För att undvika eventuella 

missförstånd och ge respondenterna chans till att justera sina svar, 

sammanställde vi varje intervju och lät respondenterna genomföra eventuella 

korrigeringar via e-post. Det kan tyckas att vi genom det gått miste om 

information som annars skulle kunna vara betydelsefull för studien, men så var 

det inte i vårt fall. Vi fick enbart mindre korrigeringar, vilka inte påverkade 

resultaten. 

 

Då enheten som sätter expatpolicyn är lokaliserad i Holland, fanns ingen 

möjlighet till personligt möte med HR, vilket resulterade i en telefonintervju 

med HR 3. Vidare genomfördes även telefonintervjuer med HR 2, en repat samt 

en expat på grund av deras tidsbrist. Eftersom målet var att genomföra 

djupintervjuer, varade telefonintervjuerna ungefär lika länge som de personliga 

intervjuerna, det vill säga mellan en och en och en halv timme. För att 

underlätta sammanställningarna av telefonintervjuerna använde vi oss av en 

högtalartelefon, vilket medförde att vi kunde spela in intervjuerna. För att 

undvika tidspress från intervjupersonernas sida fick de bestämma tid och plats 

för intervjun. Samtliga respondenter gav intrycket av att de hade stort intresse 

för intervjun, vilket medförde att varken telefonintervjuerna eller de personliga 

intervjuerna var svåra att genomföra, trots dess omfattning.  

 

I respondenternas uttalanden kunde vi se mönster som återkom. Det medförde 

att vi efterhand uppnådde en empirisk mättnad, vilket tillsammans med vårt 

teorival utgjorde grunden för vår analys.  

 

 

2.4 Teoriområden och undersökningsansats 
 

För att genomföra studien, behövde vi sätta oss in i teorier som berörde 

expatriationprocessen och problematiken med personalomsättningen vid 

repatriation. Resultatet av vår litteratursökning visade att majoriteten av 

studierna kring expatriation är genomförda på amerikanska företag. Det tror vi 

kan ha påverkat resultaten i flera studier gällande expatriation. Med den 

bakgrunden anser vi att vår studie kan bidra till ett svenskt perspektiv på 

expatriationprocessen. Eftersom vi fokuserar vår studie på expats som tagit en 
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ny tjänst inom samma företag, förstod vi att den personliga och professionella 

utvecklingen skulle ha betydelse för att uppnå vårt syfte. För att få en förståelse 

kring dessa två ämnesområden studerade vi hur karriärutveckling generellt sett 

kan påverka anställda att stanna kvar i företag.  

 

Eftersom valet att stanna och anta en ny tjänst handlar om individens egen vilja, 

behöver vi få en förståelse i ämnet arbetsillfredsställelse, och dess påverkan på 

motivation. Vi antog att även företagskulturen kunde ha påverkat expats, 

eftersom det är allmänt känt att den är stark inom IKEA. Därför läste vi även in 

oss på litteratur kring ämnet. Vi anade att företagskulturens betydelse skulle 

framträda i svaren utan att vi ställde direkta frågor, vilket också skedde. Utifrån 

ovanstående teoretiska bakgrund utformade vi intervjuformulären och 

genomförde intervjuerna.  

 

Efter hand som intervjuerna genomfördes, strukturerade vi om och lade till 

relevant teori under respektive avsnitt. Intervjuerna visade att samtliga expats 

och repats arbetade i projektform, både under deras utlandstjänst och efter 

hemkomst. Vi kompletterade därför tidigare teoriområde med litteratur gällande 

projektarbete och dess betydelse för motivation och karriärutveckling. 

 

Vår pendling mellan empirin och teorin under studiens gång kännetecknar 

enligt Alvesson och Sköldberg (1994), det abduktiva arbetssättet. Abduktion 

innebär att forskaren tolkar ett enskilt fall och utifrån det söker bevis genom att 

undersöka ett nytt fall. Abduktion är en kombination av induktion och 

deduktion (induktion utgår från empiri och deduktion från teori). Abduktion 

utgår från empirin, men tar även teori i beräkning och ligger därför närmare 

deduktion. 

 

Efter varje teoriområde förklarar vi dess relation till nästkommande område. 

För att tydliggöra hur teoriområdena hänger samman presenterar vi en 

teorimodell i slutet på kapitlet.  
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2.5 Källkritik 
                                                       

Vid valet av expats var vår avsikt att välja lika många män som kvinnor. Det 

visade sig däremot vara flest män som arbetat utomlands, vilket resulterade i att 

vi intervjuade en kvinna och sex män. Det medför att intervjusvaren hade 

kunnat se annorlunda ut om fler kvinnor deltagit i studien. En intervjuperson 

fick inte frågorna i förväg på grund av tidsbrist från respondentens sida. Ett 

tidigare initiativ från vår sida kunde ha lett till att intervjupersonen tagit del av 

intervjufrågorna i förväg, men då vi haft problem med att få access till 

fallföretag, var det inte möjligt. Vi är även medvetna om att respondenterna kan 

ha avstått från att ge oss information, som för dem är känslig.   

 

Vi har försökt dra paralleller mellan olika författare och olika decennier, för att 

förstå om det funnits problem eller ämnen som återkommit. Flertalet studier är 

genomförda på amerikanska företag. Vi är medvetna om att vissa studieresultat 

därför inte kan appliceras direkt på vår studie. För få en spridning i litteraturen 

har vi därför även valt studier som behandlar bland annat svenska och tyska 

expats, även om den litteraturen är begränsad.  
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3. PRESENTATION AV TEORI 
 

Under följande kapitel presenterar vi tidigare gjorda studier inom de valda 

teoriområdena. Vi börjar med att presentera litteratur kring området 

expatriation, vilket följs av personlig utveckling. Avslutningsvis presenteras 

området motivation och företagskultur. Varje teoriavsnitt avslutas med en 

förklaring på hur det kommer att användas i analysen.  

 

 

3.1 Expatriation  
 

För att underlätta förståelsen för problematiken med expatriationprocessen, har 

vi valt att först förklara varför det finns ett behov av expatriation. Vidare ger vi 

läsaren en kort beskrivning av expatriationprocessens olika stadier, för att sedan 

gå djupare in i själva problematiken. Vi avslutar med att presentera HR- 

avdelningens roll i processen. 

 

 

3.1.1 Behov av expatriation 

 

Expatriation är väsentligt för företags utveckling av internationella strategier 

och globala ledare (Stahl, Miller och Tung, 2002). Behovet av att hantera och 

tillämpa kompetens är större ju mer omfattande och internationellt integrerad en 

verksamhet är. Internationella företag måste hantera kulturella olikheter på ett 

framgångsrikt sätt för att kunna utnyttja och utveckla kompetens. Olika 

kulturbarriärer uppkommer inte bara vid utlandsuppdrag, utan även när 

huvudkontoret tar emot personal från utlandet undre längre tid (Torbiörn 1994). 

Det är nödvändigt för företagens konkurrenskraft att ha medarbetare med global 

insikt och att ständigt generera ny kunskap. Det är några av anledningarna till 

att företag skickar iväg allt fler medarbetare utomlands (Black och Gregersen, 
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1999). Stahl, Miller och Tung (2002), ser expatriationprocssen som ett verktyg 

för karriärutveckling. Påståendet skiljer sig från Torbiörns studie från 1976, 

som visar att endast 6 % av de totalt 2667 utlandsstationerade var med i 

formella eller informella karriärplaner. Skillnaden mellan studieresultaten tror 

vi beror på att markanden har förändrats under de år som förflutit mellan 

studierna.  Företag handlar idag i större utsträckning på en global markand. 

Som vi tidigare nämnt ökar därför företags behov av expats. Globaliseringen 

skapar därmed fler internationella karriärmöjligheter.  

 

Det kontinuerliga behovet av teknologitransferering, utbildning av anställda, 

samt andra aktiviteter som stödjer och kontrollerar den internationella 

verksamheten, medför att expatriation är en nödvändighet (Welch och Welch, 

1997). Samtidigt är expatriation en dyr anställningsform som kostar två till tre 

gånger så mycket som en vanlig anställning i hemlandet (Black och Gregersen, 

1999). När ett företag internationaliseras, ökar behovet av expats för att utöka 

den internationella kunskapsbasen. Behovet av dyr expatriation minskar allt 

eftersom internationell erfarenhet erhålls (Downes och Thomas 2000). 

 

Enligt Bender och Fish (2000), kan den nya kunskapen som expats samlar in, 

vara central för företags konkurrensfördelar. Erfarenheterna kan exempelvis 

vara värdefulla för strategiska beslut om utlandsverksamheter. Samtidigt hjälper 

det företag att utforma och förbättra utländska uppdrag. Effektiviteten i 

förbättringen beror på hur individer behandlar information, bygger upp och 

använder sig av nätverk på den utländska marknaden, samt skapar erfarenheter, 

kunskap och know-how (Welch och Welch, 1997). Bender och Fish (2000) 

diskuterar transformeringen av företagskultur vid expatriation och menar att 

expatriationuppdrag även bidrar till skapandet av kulturförståelse och 

interkulturell kompetens, vilket i sin tur hjälper individer att handskas med 

okända miljöer utomlands. 
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3.1.2 Expatriationprocessen  

 

Enligt Harris och Moran (1991) består expatriationprocessen av fyra olika steg; 

ingångsprocess, integration i värdlandet12, återvändning och integration i 

hemlandet. Ingångsprocessen behandlar rekryteringen och förberedelserna inför 

uppdraget. Här sker även interkulturell träning samt språkträning. Den andra 

fasen, integrationen i värdlandet, omfattar anpassningen till det nya landet, både 

fysiskt och psykiskt i form av en anpassning till det nya arbetet, nya människor 

och kollegor. Återvändning innebär att expats förbereder sig för att återvända 

hem. Enligt Torbiörn (1976) behöver hemresan inte enbart vara positiv. I 

samband med repatriation sker ofta en likartad anpassning som i integrationen i 

värdlandet. Expats återvänder kanske till ett samhälle som ser annorlunda ut än 

vid utresan.  

 

 

3.1.3 Problematiken kring expatriation 

 

Motiven till att acceptera ett utlandsuppdrag anser vi ha ändrats med åren. 

Tidigare var två av de främsta anledningarna för att acceptera en utlandstjänst 

bättre ekonomiska villkor och bättre karriärutveckling (Torbiörn, 1976). 

Numera visar studier av bland annat Stahl, Miller och Tung, (2002), att den 

personliga utvecklingen är viktigare än möjligheterna att göra karriär eller 

bättre ekonomisk belöning. Expats ser alltså större värde i själva utmaningen att 

leva och arbeta utomlands.  

 

Enligt Selmer (1998), ställer sig potentiella expats ofta kritiska till 

expatriationuppdrag. En av anledningarna är rädslan för en negativ 

karriärutveckling vid hemkomst. En studie av amerikanska företag visar att 

medan 65 % av de tillfrågade HR-ledarna ansåg att expatriation hade en positiv 

effekt på karriärutvecklingen, tyckte 77 % av expats att det hade en negativ 

inverkan (Stahl, Miller och Tung, 2002). Resonemanget stöds även av Adlers 

studie (2001, i Stahl, Miller och Tung 2002), som visar att majoriteten av 

                                                 
12 Värdlandet är landet där expats arbetar under utlandsuppdrag 
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expats ser utlandsuppdrag som en neutral och ibland negativ effekt på 

karriärutvecklingen. Enligt Black och Gregersen (1999), beror den negativa 

karriärutvecklingen bland annat på att expats inte alltid kommer tillbaka till en 

likartad position i hierarkin. 

 

Stahl, Miller och Tungs studie (2002) visar att 67 % av expats skulle förvänta 

sig negativa konsekvenser vid avböjandet av ett expatuppdrag. Torbiörn (1976) 

påpekar att internrekrytering är det vanligaste rekryteringssättet. Därför kan ett 

erbjudande om utlandstjänst vara svårt att avvisa, speciellt om den egna 

karriären berörs om erbjudandet accepteras eller inte. Enligt Stahl, Miller och 

Tungs studie (2002) ansåg majoriteten av expats att deras internationella 

uppdrag skulle ha positiv effekt för karriärmöjligheter hos andra företag, medan 

ett avsevärt mindre antal expats väntade sig karriärmöjligheter i det nuvarande 

företaget (Resonemanget har implikationer för HR-strategier, vilket diskuteras 

ytterligare under avsnitt 3.1.5)  

 
 

3.1.4 Repatriation - på väg hem eller från företaget? 

 

Bender och Fish (2000), understryker betydelsen av att behålla kompetens och 

expertkunskaper. En dålig integration av repats kan medföra förluster för 

företaget, då det kan leda till en ökad personalomsättning. I samband med det 

förlorar företaget värdefulla internationella erfarenheter som till exempel 

kunskap om utländska marknader och kulturer. 

 

Problematiken inom repatriation är återkommande för många företag (Black 

och Gregersen, 1999). Trots det försöker företag ofta tona ner problematiken 

och påstår istället att hanteringen inte är så komplicerad (Torbiörn, 1994). 

Enligt Black och Gregersen (1999) lämnade en fjärdedel av alla repats företaget 

inom ett år efter hemkomsten, till fördel för konkurrenterna. En studie gjord av 

Tung (1998) visar att majoriteten av expats var mycket missnöjda med 

företagens repatriationplanering och policy. Black och Gregersens studie (1999) 

visar att de företag som lyckats med sina internationella uppdrag har tre likheter 

som avspeglar sig i hela expatriationprocessen. För det första skickades expats 

inte enbart ut för att släcka en eld, det vill säga tillgodose ett akut behov. Efter 
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det att elden släckts förväntades de även generera och transformera ny kunskap 

för organisationen eller utveckla erfarenheter för att utvecklas som ledare, eller 

både och. För det andra hade expats som skickas iväg interkulturella färdigheter 

som översteg eller var lika med de tekniska färdigheterna. Slutligen såg 

företagen återvändsprocessen som betydelsefull och hjälpte repats att 

återanpassa sig till hemlandets förutsättningar, både professionellt och 

personligt.  

 

Enligt Torbiörn (1994), innebär steget hem en tid av kriser för flertalet expats. 

Det stödjer Harris och Moran (1991), som menar att vägen tillbaka från att ha 

haft mer lön, bättre boendeförhållanden och andra förmåner, till att leva som 

innan utlandsvistelsen, kan uppfattas som mycket besvärlig.  

 

Torbiörn (1994) hävdar att behoven hos företaget kan ha förändrats under tiden 

expats är utomlands. Det kan hända att företaget utvecklat en ny struktur, vilket 

kan innebära att den avdelning som fanns där vid expats utresa inte längre 

existerar vid hemkomst. Repats återvänder oftast till en organisation som är 

fullt bemannad och det kan vara svårt att få vakanser att passa hemkomsten. En 

ny organisationsstruktur med lägre hierarki medför att repats inte alltid kan 

räkna med att anställningen hemma är en fortsättning på den klättring i 

hierarkin som utlandstjänsten innebar. Black och Gregersen (1999), påstår att 

det utifrån individens perspektiv uppfattas som negativt att inte kunna avancera 

till en högre nivå efter en utlandsvistelse som expat. Det beror i sin tur på att 

personen i fråga utvecklats och erhållit flera nya erfarenheter och kunskaper.  

 

Även Stahl, Miller och Tung (2002) påpekar att karriärmöjligheterna är en 

faktor som påverkar expats. Enligt Tung (1998) var det enbart 7 % av expats 

som garanterades en befordran i hemlandet efter ett framgångsrikt 

expatuppdrag.  

 

Trots problemen inom repatriation visar flera studier på att potentiella expats 

generellt sett har en positiv attityd gentemot internationella uppdrag (Tung, 

1998 och Stahl, Miller och Tung, 2002). Det stödjer påståendet om 

”boundaryless careers” (hädanefter gränslös karriär), vilket enligt Arthur och 

Rousseau (1996) innebär att individer rör sig mellan olika företag för att få de 

bästa möjligheterna till karriärutveckling. Ovanstående förklaring innebär även 
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att många repats frivilligt väljer att lämna företaget vid hemkomst för ett bättre 

arbetserbjudande hos ett annat företag. Det behöver därför inte innebära något 

negativt för repats karriärutveckling om de lämnar företaget. 

 

Samtidigt som organisationen har förändrats, förväntar sig expats att komma 

tillbaka till en bekant miljö (Torbiörn, 1994). Förväntningarna spelar därför en 

stor roll gällande hemkomstproblematiken. Om repats inte känner att deras nya 

kompetens och färdigheter utnyttjas av organisationen, kan det leda till ett 

missnöje med ny befattning och nytt ansvarsområde. Känslorna kan slutligen 

leda till att individen i fråga lämnar företaget. Bender och Fish (2000) påstår att 

repats ofta kommer tillbaka till organisationer som inte vet vad de arbetat med 

under de åren som utlandsuppdraget varade. Företag brister i användandet och 

tillhandahållandet av den kunskap som genererats under utlandsuppdraget.   

 

 

3.1.5 HR avdelningens roll i expatriationprocessen  

 

Welch och Welch (1997), påpekar att det oftast är när ett företag har ett stort 

antal expats, som företaget i formella termer börjar tänka på förflyttning av 

anställda inom den internationella verksamheten. Följden blir att 

individrelaterade angelägenheter inte sätts i centrum. För att företag ska kunna 

förbättra sin förståelse för individernas roll i internationaliseringsprocessen, bör 

HR frågor få en central roll i verksamheten.  

 

Black och Gregersen (1999) påpekar att företag måste avsluta expatuppdrag på 

rätt sätt och inte låta repats vänta med att få permanenta tjänster efter sin 

återkomst. Annars finns risk att personerna i fråga lämnar företaget och att 

konkurrenterna drar nytta av den kunskap och färdighet som expat samlat på 

sig. Det är även viktigt att expats känner till syftet med uppdraget. Det skapar 

därmed rätt förväntningar om exempelvis befordran vid hemkomsten, samt 

hjälper dem att fokusera på rätt ändamål under utlandsvistelsen. Det stöds av 

Torbiörn (1994), som påstår att en lyckad expatriationprocess kräver att företag 

skapar rätt förväntningar på arbetet och det personliga målet för uppdraget. Det 

är även viktigt att företag visar ärlig uppskattning och sätter värde på repats 

erfarenheter (Stahl, Miller och Tung, 2002 och Tung, 1998). Företagsledare bör 
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poängtera att utlandserfarenheter ökar individens karriärmöjligheter inom 

organisationen. Det kan, enligt Torbiörn (1994), göras bland annat genom att 

anpassa de nya arbetsuppgifterna till repats nya erfarenheter. På grund av att 

företags behov kan se annorlunda ut, är det likväl inte alltid möjligt att göra så. 

Stahl, Miller och Tung, (2002) hävdar att även om välutvecklade 

karriärprogram kan bidra till en effektiv expatriationprocess och bibehållandet 

av repats, så kommer företaget inte att kunna utnyttja de erfarenheter som 

erhållits utomlands, om det inte finns en riktigt global företagskultur13.  

 

Black och Gregersen (1999) påstår att bara känslan av att få vara en aktiv del i 

expatriationprocessen är positiv för expats. Vidare krävs goda förberedelser 

inför förändringar både inom det professionella och privata området. Med andra 

ord krävs ett genomtänkt repatriationprogram, som expats tar del av i god tid. 

Enligt Torbiörn (1994) kan bevakning av vakanser i ursprungsorganisationen 

underlätta för HR-avdelningen att hitta en passande befattning för expats vid 

hemkomst. Samtidigt diskuteras problematiken kring utformning av generella 

åtgärder gällande återintegration. Företag bör därför erbjuda utmanande 

arbetsuppgifter beroende på individens behov. Det är också nödvändigt att både 

företag och individer tänker i termer av horisontella karriärvägar.  

 

Stahl, Miller och Tung (2002) påpekar att personalomsättningen i samband med 

repatriation i vissa fall gynnar både företag och individer, exempelvis när repats 

färdigheter och erfarenheter inte längre behövs i organisationen. I andra fall kan 

personalomsättning innebära förlust för företag, speciellt om repats har 

specialistkunskap och till exempel övergår till en konkurrent.  

 

 

                                                 
13 Global företagskultur anser vi vara den kultur som är gemensam för hela den internationella 

verksamheten. 
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Vår sammanfattning och användning av teoriområdet expatriation: 

 

Det bör tilläggas att studierna gjorda av Tung (1998) och Black och Gregersen 

(1999) är genomförda på amerikanska expats. Vidare är Stahl, Miller och Tungs 

studie (2002) baserad på tyska expats. Därför anser vi det väsentligt att ha i 

åtanke att den svenska affärskulturen oftast ser annorlunda ut än den 

amerikanska. Eftersom titlar och hierarkisk klättring är viktigt inom amerikansk 

och tysk affärskultur (Brake, Walker och Walker, 1998), så kan det ha påverkat 

repats negativa inställning till att ta en lägre position efter expatuppdrag. 

Svenska företag är enligt Hofstede (1994) mer platta i strukturen. Författaren 

menar att amerikansk affärskultur, till skillnad från exempelvis den svenska, är 

mycket mer individualistisk. I en kollektivistisk företagskultur, som den 

svenska, är företagskulturen tätare knuten till en social struktur, där tillhörighet 

och medlemskap värderas högt. Vidare anser Hofstede (1994) att den 

amerikanska och tyska företagskulturen värdesätter prestation, befordran, 

pengar och materiella objekt. De värnar däremot inte om livskvalitet lika högt 

som i den svenska företagskulturen, i vilken även personliga relationer och 

hänsynstagande till de svaga är viktiga hörnstenar. 

  

I ovanstående teoriavsnitt belyses expatuppdrag som ett verktyg för att utveckla 

globala ledare. Därmed ser vi expatuppdrag en slags karriärutveckling. 

Samtidigt håller vi med Stahl, Miller och Tung (2002), som menar att det inte 

är karriärutvecklingen i form av titlar, utan mer den personliga utvecklingen 

som expats värdesätter. I nästa teoriavsnitt kommer vi därför att behandla 

personlig utveckling med fokusering på karriärutveckling, och på hur 

karriärmönstren förändras i takt med det nya kunskapssamhället.  

 

 

3.2 Personlig utveckling 
 

I följande teoriavsnitt ger vi först en introduktion av personlig utveckling följt 

av teorier kring karriärutveckling. Avslutningsvis presenteras litteratur gällande 

projektarbete och dess implikation på karriärutveckling och motivation. 
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Senge (1999) anser att människor har ett konstant behov av personlig 

utveckling. En inre kraft driver lusten till att sätta nya mål och strävan efter att 

förverkliga dem. Vissa personer har en så kallad ”personal mastery”, eller hög 

personlig kontroll, vilket Senge (1999) förklarar som en process, eller livslång 

disciplin. Det är personer, som har ett kontinuerligt behov av inlärning, tar mer 

initiativ och har större ansvarskänsla i sitt arbete. De anser att resan till målet är 

belöningen, inte själva målet i sig.  

 

Senge (1999) hävdar att inlärning medför att vi kan utföra saker som vi tidigare 

var oförmögna till. Det effektivaste sättet att lära sig något är genom direkt 

erfarenhet, det vill säga att praktiskt genomföra något och se vad 

konsekvenserna blir, för att sedan ta sig an en ny och annorlunda utmaning.  

 

Eneroth (2001), diskuterar relationen mellan kunskap och motivation. 

Författaren menar att det krävs motivation för att utveckla och tillämpa 

kunskap. För lite motivation bidrar till mindre utvecklad kunskap. Moxnes 

(1986) påstår att viljan är en avgörande faktor för om inlärning kan ske eller 

inte, samt att viljan kan motiveras på många olika sätt. Vidare hävdar Moxnes 

att rädslan för det nya och okända ofta skapar ett motstånd till förändringar. 

Denna rädsla kan däremot motverkas av en annan och ibland starkare kraft, 

nämligen behovet av att söka nya uppgifter och utmaningar. Resonemanget 

styrks av Pfeffer och Sutton (2001), som menar att rädslan är fiende till 

förmågan att ifrågasätta det förgångna, eller bryta sig loss från gamla mönster. 

Bender och Fish (2000) anser att kunskapen som expats samlar på sig under 

utlandsvistelsen inte bara utvecklar individen i fråga. Det kan även användas 

för att träna upp de lokalt anställda i hemlandet.  

 

 

3.2 1 Karriärutveckling 

 

Intern rekrytering tillämpas bland annat för att knyta långvariga och starka 

band mellan de anställda och företaget. Intern rekrytering kan ske genom 

befordran eller omflyttning. I det senare fallet sker det för att vidga anställdas 

yrkeserfarenheter och öka utvecklingsmöjligheter (Grand, 1993).  
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Enligt Bolman och Deal (1997), innebär intern rekrytering flera fördelar, både 

för företaget och för de anställda. Att rekrytera internt innebär bland annat en 

uppmaning till både organisationen och personalen att investera tid och 

resurser i kompetensutveckling. Det utgör en viktig drivkraft för individen att 

förbättra sina prestationer samtidigt som tilliten och lojaliteten gentemot 

företaget ökar. Grand (1993) påstår att möjligheter till interna 

karriärmöjligheter gör det mer attraktivt för de anställda att jobba kvar. 

Samtidigt stannar kunskap och erfarenheter i företaget. Det stöds av Mulvey, 

Ledford och LeBlanc (2000) och Bolman och Deal (1997), som påpekar att 

karriär- och utvecklingsmöjligheter är faktorer som värdesätts av arbetstagare 

och motiverar dem att stanna hos arbetsgivaren.  

 

 

3.2.2  Den platta organisationens påverkan på karriärplanering   

 

Grand (1993) påstår att smala och höga organisationer med många nivåer och 

få underställda per chef skapar fler chanser till internrekrytering än platta 

organisationer. Enligt Ledford och Lawler (1994), decentraliseras allt fler 

företag och flera nivåer i hierarkin försvinner. Stewart (1999) hävdar att 

omstruktureringen från höga till platta organisationer påverkar även 

belöningssystemen, eftersom anställda inte längre kan förvänta sig en klättring 

uppåt i hierarkin. Istället bör nya horisontella karriärvägar skapas, så att de 

anställda blir befordrade på basis av deras färdigheter. Det innebär att de 

anställda numera förflyttar sig mer i horisontella sicksackmönster.  

 

Hall (1996) påstår att de traditionella arbetskontrakten har förändrats. Den 

traditionella organisatoriska karriären som innebar hårt arbete, prestation och 

lojalitet gentemot företaget har försvunnit och lämnat plats åt den 

förändringsbenägna karriären. Enligt Schein (1996) beror det på att 

organisationsförändringar, så som nedskärningar, övergång från höga till platta 

organisationer eller transformering till en lärande organisation, påverkar den 

framtida karriärutvecklingen hos de anställda. Bolman och Deal (1997) menar 

att den nya organisationsstrukturen beror på omvärldens ökade tryck och 

osäkerhet. Det kräver i sin tur flexibla och anpassningsbara organisationer, 

vilka kan genomföra effektiva omstruktureringar vid behov. Samtidigt har 
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arbetsstyrkan blivit mer välutbildad och kräver därmed större ansvar, vilket 

leder till att beslutsfattandet har kommit ner på en lägre nivå inom 

organisationer.    

 

Schein (1996) påpekar att organisationens storlek och grad av centralisering 

påverkar karriärutvecklingen. I en mycket stor organisation med vissa 

centraliserade nyckelfunktioner, skapas omfattande policys gällande karriär 

och anställning, vilka inkluderar stora mängder anställda. Schein (1996) 

påpekar att endast den generella policyn kommer utarbetas centralt. Resterande 

rutiner kommer bli mer decentraliserade. Karriärvägar och utveckling kommer 

att vara en förhandlingsbar process mellan individen och människorna inom 

projektteamet hellre än den centrala organisationsfunktionen. Stewart, (1999) 

påpekar att om en organisation genomgår ständiga organisationsförändringar 

kan karriären vara svår att identifiera och förstå.  

 

 
”Efter ett drygt decennium, då miljoner arbetsliv har slitits sönder, skurits ner, lagts ut externt, 

plattats ut eller omorganiserats, har företagen och deras medarbetare lärt sig nya klichéer, ofta 

till ett högt pris. Vi kan inte erbjuda anställningstrygghet, men genom ett utmanande arbete kan 

du få en kompetens som är gångbar på marknaden […] alla jobb är tillfälliga. Du har själv 

ansvaret för din karriär […] Men sedan då? […] Hur kan du fastställa och genomföra en 

karriärutvecklingsstrategi, när företagets konventioner och institutioner släpar efter den 

ekonomiska verkligheten?  

 

Stewart, (1999, s. 252) 

 

 

Stewart (1999) menar att vi måste acceptera att kunskapssamhällets 

karriärmodell skiljer sig från den vi hittills vant oss vid. De gamla tecknen på 

framgång, så som snygga möbler på kontoret och parkeringsplats vid entrén, 

har försvunnit. På samma sätt har även de gamla varningssignalerna gett vika. 

De nya signalerna på att något inte stämmer i karriären är bland annat frågor 

som; Lär du dig någonting?  

 
”Om det inte finns något du kan lära dig där du är, måste du gå vidare, även om de befordrar 

dig” 

        

John Kotter (i Stewart, 1999, s. 254)  
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Stewart (1999) påpekar att om det inte finns engagemanget hos de anställda, så 

minskar benägenheten att anta nya utmaningar. Enligt Hall (1996) läggs 

därmed ansvaret för karriärutveckling till stor del på individen själv. Som 

anställd är det därför viktigt att planera sin egen karriärväg samt upprätthålla 

sin individuella utveckling. 2000-talets karriärer innebär att individen själv styr 

och förnyar sin egen karriär efter hand som individen och omgivningen 

förändras. Det stöds av Schein (1996), som påpekar att mer ansvar kommer att 

ligga hos individerna gällande planeringen av deras eget lärande och 

utveckling. Karriärutveckling kommer baseras mer på vad individerna vet och 

vilka färdigheter de har. Den enda saken som de anställda kan vänta sig från 

organisationens sida är möjligheten att lära sig och erhålla erfarenhet. Därmed 

blir lojalitet gentemot företaget mindre viktigt. 

 

Ovanstående diskussion stöds av Hall (1996), som tillägger att det stora målet 

inom karriären kommer att vara psykologisk framgång, det vill säga känslan av 

stolthet som kommer från att lyckas med det viktigaste målen i livet. Det finns 

många sätt att uppnå psykologisk framgång, precis som de mänskliga behoven 

är unika.  

 

 

3.2.3 Den gränslösa karriären  

 

Hall (1996) menar att den nya karriärmodellen kommer att fokusera på ett 

kontinuerligt lärande, där individen själv måste utveckla sin självuppfattning 

och anpassningsförmåga. Förmågan att analysera sig själv, ta reda på vilket 

arbete som är tillgängligt och hur arbetet kommer att utvecklas blir därmed 

viktiga färdigheter för individen (Schein, 1996). Samtidigt måste 

organisationer bli bättre på att analysera och forma arbeten. Allerd, Snow och 

Miles (1996) diskuterar framkommandet av den cellulära organisationen, som 

fungerar som ett stödsystem för individen. Sådana organisationer kan skapa 

förutsättningar för att individen själv ska kunna ta kommandot över karriären 

och samtidigt bilda egna nätverk och relationer.  

 

Jones och DeFillippi (1996) diskuterar också förändringen av karriärmönstren. 

Organisationer blir alltmer gränslösa eller cellulära i strukturen. Det innebär att 
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de anställda inte längre följer den traditionella karriärvägen, utan förflyttar sig 

mellan företag och skapar möjligheter baserat på tidigare framgång och ett 

nätverk av professionella kontakter. Förflyttningen är kunskapsdriven och stort 

ansvar gällande karriärutvecklingen läggs på individen. Det stöds av Arthur 

och Rousseau (1996), som påpekar att karriären beror till stor del på hur 

individen själv tar tillvara på möjligheter och formar sin egen 

karriärutveckling.  

 

 
”Careers in today’s world are what you make them. The apparent boundaries to this department 

are also your platforms for further opportunity. Organize your employment around your 

professional and social networks, and use those networks as your link to the larger environment. 

Don’t wait for formal training, but make sure the groups of colleagues and collaborators you 

surround yourself with sustain new learning for you, and try to reciprocate for them. Transition 

to new ways is constant. Look after yourself, but don’t be afraid to trust and to work to build 

trust around you. Be civil, and build reputation, in giving and taking help as change unfolds. 

Remember that who you are and what you achieve will always be embedded in your 

relationships with others.”  

 

(Michael B. Arthur och Denise M. Rousseau, 1996, s. 38)  

.  

 

Enligt Hall (1996) kommer 2000-talets karriärer att bestå av en serie av kortare 

inlärningsperioder. Källorna till utveckling kommer att påverkas av 

arbetsutmaningar och nätverk av formella och informella kontakter i 

arbetsomgivningen. I stället för arbetssäkerhet kommer målet med 

anställningen att vara central. Individer förväntas ta med sig sina värderingar 

och passioner till arbetet, vilket kommer att resultera i större kreativitet i 

arbetet. Den nya karriären kommer med andra ord vara en slags 

överenskommelse mellan individen och hans arbete, inte mellan individen och 

organisationen. Enligt Stewart (1999), kommer en individs karriär att allt 

mindre relateras till ett visst företag. I stället blir själva professionen och 

arbetsuppgifterna centrala. Vad en individ gör blir alltmer viktigt, vem det görs 

för har mindre betydelse.  

 

Idag känner fler människor behovet av att inte bara ha en bra inkomst, utan 

även att arbeta med någonting som är meningsfullt i ett större perspektiv. På så 

sätt skapas nya slags organisationer och karriärmöjligheter (Schein, 1996). 
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Enligt Kets de Vries (2002) medför arbeten som ger de anställa en meningsfull 

sysselsättning en ökad känsla av samhörighet till organisationen, vilket i sin tur 

leder till en ökad inre motivation hos individen. Det kan till exempel handla om 

att arbeta med produktsäkerhet, utveckla produkter för att minska 

energiförbrukning eller att arbeta med något som minskar klyftor bland 

människor (Schein, 1996). 

 

Hall (1996) påpekar att den gränslösa karriären kräver hög nivå av 

självuppfattning och personligt ansvar. Några individer tycker om det egna 

ansvaret, medan andra associerar de lösa tyglarna med ett svagt stöd från 

organisationen, vilket leder till osäkerhet. David Noer beskriver sin syn på den 

nya karriären på följande sätt: 

 
“The relationship is still win-win, but it is more equal. The employee does not blindly trust the 

organization with his or her career. The organization does not assume an unassumable burden. 

The tremendous energy once required to maintain relationships can be turned to doing good 

work. The common ground, the meeting point, is not only healthier for the individula and the 

organization, it also facilitates the diversity necessary for future survival, since the emphasis is 

on the task, not the gender, rece or traits of the person performing the task.”  

            

 

                                                                                                     David Noer, (i Hall, 1996, s. 11)  

 

 

3.2.4 Projektarbete  

 

Enligt Stewart (1999) är projektarbete en alltmer vanlig arbetsform. Projekt 

planeras, bemannas, genomförs och avslutas inom en viss tidsram (Kreiner, 

1994). Det kan exempelvis vara en ny produktlansering eller uppbyggandet av 

ett nytt hus. Cleland (1999) påpekar att projektdrivna organisationer 

kontinuerligt låter individerna förflytta sig mellan olika projekt. Arbetsformen 

leder därmed till anpassbara och snabbt föränderliga tillfälliga system (Stewart, 

1999).  
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Lundin och Packendorff (1995) diskuterar också projektarbetes ökade 

omfattning i alla sorters organisationer. Författarna menar att företag måste 

sluta se projekt som verktyg och istället se dem som temporära organisationer, 

där individerna som är inblandade själva formar en projektorganisation. Genom 

att förflytta individer från deras vanliga rutiner och ge dem ovanliga uppgifter 

att lösa tillsammans med andra okända individer, kan organisationens struktur 

öppnas upp för förändring och nyskapande. Det stöds av Cleland (1999), som 

påstår att projektarbete kan bryta ner de traditionella hierarkierna och forma 

horisontella organisationsstrukturer. Enligt Stewart (1999) blir individerna som 

arbetar inom projektteamet inte rankade vertikalt, det vill säga efter status eller 

titel, utan efter individuell kompetens och grad av flexibilitet. Arbetsgrupperna 

är sammansatta av olika slags yrkesgrupper och kompetenser.  

 

 
”Automatiseringen och det faktum att de anställda har fått egna befogenheter tar bort behovet 

av chefer som övervakar. Allt har blivit projekt…” 

  

         William Kelvie, (i Stewart, 1999, s. 257) 

 

 

Enligt Hartman och Lundin (2000), kännetecknas individerna i ett arbetsprojekt 

av att de förflyttar sig mellan projekt och kontinuerligt söker efter nya 

utmaningar inom företaget, ofta i grupp. Det bygger upp en stark lokal kultur 

och en känsla av tillhörighet. Det stöds av Cleland (1999) som påstår att 

individer som arbetar inom projekt självmant söker sig vidare till nya 

utmanande projekt. 

 

Enligt Stewart (1999), beror framgången i yrkeslivet på allt ifrån individens 

kompetens och färdigheter till relationerna och nätverken inom organisationen.  

Cleland (1999) diskuterar hur projektarbete kan bidra med möjligheter för 

individer att upptäcka idéer och se dem behandlas under arbetet. Företag som 

förstår värdet i att individerna tar egna initiativ, kan organisera sin struktur för 

att höja de entreprenöriella egenskaperna hos medarbetarna. Det kan till 

exempel ske genom att företagskulturen uppmuntrar anställda att ta egna 

initiativ och förverkliga sina idéer.  
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” If you put fences around people, you get sheep. If you want the best from people, give them 

all the room they need to grow, and all the responsibility they can handle.”  

 

                                                                                                Chef på 3M (i Cleland, 1999, s. 83)  

 

 

Uggleberg (1982) påstår att tillsättande av projektgrupper är ett bra tillfälle att 

kombinera arbete, utbildning och erfarenhetsbyte. Det stöds av Stewart (1999), 

som beskriver återkommande projektarbete som en successiv utveckling av en 

individs förmåga. Cleland (1999) påpekar att projektarbete kan vara en del av 

ett större program på lång sikt, vilket kan vara relaterat till individens 

utveckling. Stewart (1999) menar att allt eftersom den branschspecifika 

kunskapen ökar, ökar även benägenheten att anta viktigare och svårare 

projektuppdrag. Därmed blir karriären en rad uppdrag istället för trappsteg.  

 

 
”Tecken på framsteg i karriären är dels att variationen i arbetsinnehållet ökar, dels att den 

betydelse arbetsresultatet har i organisationen ökar.”  

                                                                                       Daniel Brunham (i Stewart, 1999, s.259)                                        

 

 

Cleland (1999) påpekar att projektarbete har stor betydelse för individers 

karriärplanering. Projektarbete innebär ökade karriärmöjligheter, speciellt inom 

positioner med personalansvar. Stewart (1999), hävdar att projektledaren är en 

central person. Individer som leder projekt med framgång kommer därför att 

vara attraktiva inför kommande uppdrag. På så sätt innebär rollen som 

projektledare att personen i fråga blivit utvald till något speciellt.  

 

 
”Projektledning är en smedja där en framgångsrik karriär smids” 

 

                                                                                                                   Stewart, (1999, s. 260) 
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Vår sammanfattning och användning av teoriområdet personlig 

utveckling: 

 

Det nya kunskapssamhället bidrar till mindre hierarkiska 

organisationsstrukturer, där individen får större ansvar i sitt arbete. Ansvaret 

medför att personen själv får planera sin egen karriärutveckling. Därmed skapas 

nya karriärmönster, den så kallade gränslösa karriären, som bygger på personlig 

utveckling. Vi håller med Hall (1996), som påstår att 2000-talets karriärer 

kommer kännetecknas av flera kortare inlärningsperioder. Vi ser projektarbete 

som ett exempel på Halls resonemang. Projektarbete tror vi är en 

motivationshöjande arbetsform, eftersom den bidrar till större utmaning och 

eget ansvar för individen. Vi kommer i följande teoriavsnitt gå djupare in på 

vad som motiverar individer i arbetet.  

 

 

3.3 Motivation 
 

I följande avsnitt presenteras först en kort introduktion till ämnesområdet, för att 

sedan fokusera på motivationsteorier och dess implikationer på arbetet. Inom 

arbetsmotivation presenteras slutligen motivationsteorier i samband med 

expatriation.    

 

 

3.3.1 Inre och yttre motivation  

 

Revstedt (1995) påstår att alla människor innerst inne är motiverade och har en 

positiv livssträvan. En individ kan med andra ord inte vara omotiverad utan är 

istället mer eller mindre motiverad. Motivationsarbete syftar till att förändra en 

individs inre känslor och attityder. För att det ska kunna ske måste individen 

känna att arbetet som utförs har en mening.  
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” Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.” 

 Per Revstedt (1995, s. 39) 

 

 

Enligt Deci (1971, i Ambrose och Kulik, 1999) finns det två sorter 

motivationssystem, ett yttre system och ett inre. Boethius och Ehdin (1993), 

påpekar att yttre motivation fungerar bra när anställda är omotiverade. Det 

handlar om att locka med belöningar framifrån. Den yttre motivationen ökar 

förväntningarna på allt större belöningar. Om belöningarna inte längre ökar i 

takt med förväntningarna avtar den yttre motivationen.  Den inre motivationen 

är däremot fast förankrad i människan och i det personen själv finner 

meningsfullt. Det är därför viktigt att individen hittar sin egen övertygelse och 

mening i det den gör. 

 

Revstedt (1995) påpekar att engagemang är den mest centrala känsloattityden, 

som individ behöver uppleva för att känna en inre motivation.  Det beror på att 

engagemang får individen att känna sig värdefull. En annan känsloattityd är 

hopp. Det är viktigt att individen känner att möjligheterna till förändring är 

realistiska. Tilltron är också väsentlig då individen måste känna att någon tror 

på dess förmåga och kapacitet.  

 

 

3.3.2 Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

 

Herzberg, Mausener och Snyderman (1959) hävdar att faktorer som påverkar 

arbetsmotivationen är av två olika slag. Författarna skiljer på ”motivators” och 

”hygiene” faktorer. ”Motivators” eller interna faktorer, är faktorer relaterade till 

arbetsuppgifter, exempelvis erkännande, åstadkommande, möjlighet till 

utveckling, avancemang och ansvar. Faktorerna leder till positiva 

arbetsattityder eftersom de tillfredsställer individens behov. Till ”Hygiene”, det 

vill säga de externa faktorerna, räknas faktorer som inte är direkt relaterade till 

arbetsuppgifter, så som lön, relation till kollegor, företagets policy, status och 

arbetssäkerhet. Om nivån på faktorerna är lägre än vad den anställda kan 

acceptera, leder det till missnöje med arbetet.  
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Locke (1976, i Ambrose och Kulik, 1999), påstår att värderingar är den faktorn 

som i högsta grad påverkar arbetsattityder och därmed arbetstillfredsställelse. 

Påståendet stöds av Granberg et al (1989) som påpekar att samspelet mellan 

chef och medarbetare, mellan organisationens mål och individens behov och 

värderingar därför blir avgörande för individens engagemang och inre 

motivation. Individer är unika och har olika värderingar, vilket innebär att de 

lägger olika vikt på exempelvis belöningar. En individ kanske föredrar att ta ut 

sin övertid i lön medan en annan hellre tar ut den i ledighet. Enligt Nelson 

(1999) motiveras därför individer inte på samma sätt, vilket leder till att 

belöningssystem bör vara individuellt anpassade.  

 

 

3.3.3 Ledningens roll gällande arbetsmotivation  

 

Enligt Grand (1993), är det ledningens uppgift är att skapa förutsättningar som 

gör det möjligt för varje enskild anställd att hitta just vad de behöver för att få 

ett meningsfullt liv. Det innebär inte bara förutsättningar för att finna mening 

med arbetet, utan även förutsättningar som ger livet mening utanför arbetet. 

Boethius och Ehdin (1993) påpekar att när de anställda är motiverade, känner 

de stolthet över sina prestationer. Arbetstillfredsställelse skapar dessutom större 

engagemang och lojalitet gentemot företaget (Tietjen och Myers, 1998).   

För att skapa förutsättningar till motivation inom arbetet är det enligt Boethius 

och Ehdin (1993), i huvudsak två krav som måste fyllas. Det första är att 

företaget måste ha ett fungerande värderingssystem som effektivt 

kommuniceras till hela organisationen. Värderingssystemet skapar visioner och 

mål och representerar företagets inriktning och etik. Det andra kravet är att de 

anställda är klara över sina egna värderingar. De måste identifiera sina 

valmöjligheter och se om företaget kan tillgodose deras personliga behov för 

tillfredsställelse.   

 

Mulvey, Ledford och LeBlanc (2000) påstår att det är mer utmanande att 

attrahera, behålla och motivera talanger. Därför är det viktigt att ta reda på vilka 

kritiska faktorer som värdesätts av arbetstagare och motiverar dem att stanna 

hos arbetsgivaren. Studien tar upp fem variabler som förutsäger bibehållandet 



 36 

av personal; karriärmöjligheter, tillfredsställdhet med mentorer, arbetssäkerhet, 

respekt för arbetet samt träning och utvecklingsmöjligheter. 

 

Kets de Vries (2002) diskuterar väsentligheten i att globala företag tillämpar 

universella motivationssystem som stämmer överens med företags vision, 

mission och kulturella aspekter. På så sätt skapas en sammanhängande global 

företagskultur. Motivationssystem ska tillgodose de behov som ett globalt 

företags anställda har; gemenskap, nöje och mening. Gemenskap innefattar tillit, 

grupparbete, kommunikation samt lärande kultur. Anställda arbetar effektivare 

och mer kreativt då de känner ett nöje i det de gör. Det innebär att de blir mer 

engagerade och ser positivt på lärande. På så sätt utvecklas de personligen 

genom sitt arbete. Mening med ett arbete uppnås då de anställda känner sig 

stolta att arbeta för sin organisation. Företag i vissa branscher har fördelar inom 

området, exempelvis medicinföretag. Att arbeta inom en organisation som 

utvecklar produkter till fördel för människors hälsa kan vara mycket 

motiverande. Furnham (1990), påpekar att anställda som gör arbetet till en 

central del i livet har en större arbetstillfredsställelse. De har även större 

engagemang och lojalitet gentemot arbetsgivaren och är därför mindre benägna 

att lämna organisationen. 

 

Nelson (1999) belyser flera motivationsfaktorer och påpekar att pengar inte är 

det som motiverar mest. De anställda vill istället bli uppskattade för sitt arbete. 

De vill bli erkända och känna att de bidrar till någonting genom arbetet de 

genomför. Att involvera anställda och hålla dem uppdaterade med relevant 

information är ett sätt för företaget att visa respekt. Savery och Wingham (1991 

i Ambrose och Kulik, 1999) stödjer ovanstående resonemang och påpekar att 

det inte är lön som är den drivande motivationsfaktorn. Intressanta och 

utmanande arbetsuppgifter samt känslan av att göra en insats, är de interna 

motivationsfaktorer som istället krävs för att känna arbetstillfredsställelse.  

 

Det som motiverar mest är, enligt Nelson (1999), oftast det som kostar minst. 

Det kan exempelvis vara intressant och meningsfullt arbete, feedback på 

resultat, involvering i beslutstagande, ansvarstagande, flexibilitet samt 

möjligheter till lärande och utveckling. Genom att hjälpa anställda att utveckla 

värdefulla kunskaper och färdigheter ger företag de anställda en signal att de 
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bryr sig om sina anställda och investerar i dem. På så sätt är de anställda mer 

benägna att stanna i företaget. 

 

 

3.3.4 Arbetstillfredsställelse hos expats  

 

Tung (1998) påpekar att många expats kände att företaget inte gav dem 

realistiska arbetsförväntningar inför deras senaste uppdrag. Enligt Feldman och 

Thompson (1993) är realistiska arbetsförväntningar en faktor som påverkar 

expats anförtroende till organisationen. Företag måste skapa rättvisa 

förväntningar hos expats gällande bland annat arbetsuppgifterna, kompensation, 

boende, skatt, repatriationfrågor och lön. 

 

Enligt Downes, Thomas och Singley (2001), så påverkar en expats 

arbetserfarenheter utomlands arbetstillfredsställelsen. Om expats inte är nöjda 

under utlandstjänsten, minskar motivationen att prestera bra och stanna kvar i 

företaget. Expats engagemang för ursprungsorganisationen ökar inte enbart 

under utlandstjänsten, utan också vid hemkomsten (Black och Gregersen, 

1999).  

 

Vår sammanfattning och användning av teoriområdet motivation: 

 

Arbetstillfredsställelse skapar engagemang och lojalitet gentemot företaget. För 

att uppnå arbetstillfredsställelse krävs inre motivation, vilken är unik hos varje 

individ. Det krävs att individens värderingar stämmer överens med företagets. 

Därför är det viktigt att individen kan identifiera sig med företagskulturen, vilken 

vi kommer fördjupa oss i under kommande teoriavsnitt.  

 

 

3.4 Företagskultur 
 

Enligt Hofstede (1994), skiljer sig ett företags kultur från till exempel en 

nations på olika sätt. Oftast är organisationens medlemmar bara involverade i 

företagskulturen under arbetstid, för att sedan lämna den då arbetsdagen är slut. 
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Den nationella kulturen är rotad i värderingar, medan företagskulturen är mer 

kopplad till arbets- och organisationskomponenter (Morgan, 1997).  

 

Organisationer utgör ofta minisamhällen, med egna kulturella och subkulturella 

mönster (Morgan, 1997). Enligt Senge (1999) känns det meningsfullt för 

människor att utgöra en del i en grupp, där de kan känna samhörighet och vara 

produktiva. För många individer blir känslan av grupptillhörighet så speciell att 

de strävar efter att uppleva den på nytt. Morgan (1997) menar att en del kulturer 

kan vara aggressiva i kontrast till andra, som har mer en ”låt oss vara vänner 

filosofi”. Subkulturella meningar kan bildas genom att organisationens 

medlemmar inte hyser samma lojalitetskänsla gentemot företaget. Informella 

åsiktsskillnader kan ge upphov till motsättningar, vilka ofta har en nära 

koppling till ideologiska frågeställningar.  

 

Ju starkare och mer genomträngande företagskulturen är, ju större samhörighet 

känner anställda med företaget. Det leder även till att de ser sig själva som en 

betydande del av verksamheten (Deal och Kennedy, 1983). Gupta och 

Govindarajan (2002) diskuterar företagskultur i internationella termer. De 

belyser vikten av att företag har ett globalt tänkande och att företagskultur 

sprids inom internationella organisationer. Det innebär ett tankesätt som 

kombinerar en öppenhet till och en medvetenhet om skillnader mellan kulturer 

och marknader, samt en benägenhet och förmåga till att förena dem över 

gränserna.  

 

 

3.4.1 Symboler och värderingar 

 

Uppkomsten av en företagskultur handlar om skapandet av en livsstil, vilket 

innebär att ett gemensamt meningssystem skapas och accepteras, för att ligga 

till grund för handling på alla nivåer i organisationen (Morgan, 1997). Enligt 

Hofstede (1994), manifesteras kulturella skillnader på olika sätt och ofta med 

hjälp av symboler, med speciell betydelse som bara kan tolkas av de som delar 

kulturen. Bolman och Deal (1997) hävdar att eftersom det finns stor makt i 

symboler kan de påverka organisationen och individerna. Företagsledare, som 
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är medvetna om symbolernas krafter och som använder sig av dem i sitt 

yrkesutövande, har därför bättre möjligheter att påverka och bidra till en mer 

effektiv organisation. Moxnes (1986) ger exempel på hur symboler som 

klädsel, utformning och placering av kontor kan påverka hierarkin på ett 

företag.  

 

Hofstede (1994) påstår att kulturens kärna är formad av dess värderingar, vilka 

består av känslor, som exempelvis kan avgöra vad som är ont respektive gott, 

normalt och onormalt, rationellt och orationellt. Det stöds av Alvesson (1992), 

som påpekar att en stark organisationskultur kännetecknas av att majoriteten av 

organisationsmedlemmarna har en gemensam uppfattning om värderingar, 

normer och ideal. Det understryks ytterligare av Deal och Kennedy (1983), 

som menar att värderingar fungerar som rättesnören och riktlinjer för de 

anställda i deras dagliga beteende. Vidare menar Hofstede (1994) att det är 

svårt att diskutera eller observera värderingar, eftersom de endast kan tolkas 

efter hur individen hanterar olika situationer. Morgan (1997) menar att 

förståelsen för organisationer grundas i de processer som ger upphov till delade 

eller gemensamma meningssystem. Tom Peters och Robert Waterman betonar 

att: 

 
”…framgångsrika organisationer bygger upp stabila och sammanhängande kulturer på 

grundval av gemensamma normer, värderingar och idéer, som skapar ett lämpligt fokus för att 

göra affärer eller producera varor och tjänster”  

 

Tom Peters och Robert Waterman (i Morgan, 1997) 

 

 

Vår sammanfattning och användning av teoriområdet företagskultur:  

 

Eftersom människor har ett behov av att känna samhörighet, är en stark 

företagskultur väsentligt för att få medarbetare att sträva åt samma håll. För 

internationella företag är det därför viktigt med en vidsynt företagskultur, som 

kan spridas inom hela organisationen. Vi ser företagskulturen som en 

bakomliggande struktur som genomsyrar och därmed påverkar ett företags 

verksamhet. Vi anser att företagskulturen är en motivationshöjande faktor för 

anställda, som kan identifiera sig med den.  
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Teorimodell 

Expatriation är ett led i individens personliga och professionella utveckling, i 

vilken projektarbete är ett arbetssätt, som ger individen stort ansvar och 

utmaningar. Den personliga utvecklingen motiverar expats till att stanna inom 

företag. Företagskulturen är en bakomliggande faktor som påverkar hela 

verksamheten.  

 

 

 

 

 

   Expatriation 

 

 

Personlig utveckling 

 

 

Motivation till att stanna 
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4. EXPATRIATION PÅ IKEA 
 

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet indelat i olika avsnitt. 

Först ger vi en kort beskrivning av företaget följt av en presentation av 

respondenterna.  Därefter förklarar vi hur beslut gällande expatriation tas 

inom IKEA, anledningarna till att företaget skickar iväg expats, samt hur 

avtalen ser ut. Slutligen följer en sammanställning av intervjuresultaten. 

Samtliga avsnitt är till stor del uppbyggda med kommentarer från både HR, 

anställda, samt förre detta anställda, för att läsaren ska få en helhetsbild och 

lättare relatera intervjusvaren till varandra.   

 

 

 

4.1 Presentation av fallföretag  
 

IKEA:s affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt har råd att 

köpa dem. IKEA har valt att ”stå på de många människornas sida”, vilket de 

anser att de gör genom att svara mot ett behov av möbler och inredning hos 

människor över hela världen.  

 
”Människor med många olika behov, smaker, drömmar, mål och plånböcker. Människor som 

vill förbättra sina hem - och skapa en bättre vardag...” (www.ikea.se, 2002-12-27) 

 

IKEA understryker att den svenska naturen spelar stor roll för företagets 

varumärke och uttryck.  

 
”Det är inte en tillfällighet att IKEA logotypen är blå och gul, precis som svenska flaggan.” 

(www.ikea.se, 2002-12-27) 

 

IKEA:s ursprung är också något som genomsyrar företagskulturen, eftersom 

konceptet för IKEA utformades i Småland där även grundaren för IKEA är 

född. Sparsamheten är ett återkommande slagord.  
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”Småland är en del av södra Sverige där jorden är dålig och mager. Människorna är kända för 

att arbeta hårt och klara sig med små medel och de gör sitt yttersta för att på bästa möjliga sätt 

utnyttja de begränsade resurser de har. Det här sättet att uträtta saker är det centrala i tänkandet 

på IKEA.” (www.ikea.se, 2002-12-27) 

 

Ett annat tankesätt som präglar IKEA är att inte göra skillnad mellan rik och 

fattig. 

 
 ”IKEA grundades då Sverige blev ett exempel på ett samhälle där man brydde sig om 

varandra, där rik och fattig togs om hand” (www.ikea.se, 2002-12-27) 

 

IKEA betonar vikten av kontinuerlig kompetensutveckling av personal samt av 

att ta tillvara på dess kunskap och sprida den inom företaget. 

 
”Utveckling av tillgänglig personal och anställning av ledare och specialister från olika enheter 

ger oss möjlighet att stärka vår organisation samtidigt som vi utökar kunskapsutbytet inom 

IKEA Group och erbjuder våra anställda möjligheten att utvecklas i en ny omgivning.” (Rules 

and Guidelines for Transferred Employees (TE14) 1998) 

 

 

4.2 Presentation av respondenter 
 

Billy (expat) börjande att arbeta på IKEA i Älmhult inom området ekonomi 

och fick sedan en expattjänst i utlandet. Uppdraget handlade om att starta upp 

ett nytt IKEA-varuhus. Efter avslutat uppdrag åkte Billy vidare till ett annat 

land och genomförde där ett likartat arbete, fast med mer ansvar än tidigare. 

Numera befinner sig Billy i ett tredje land och har inga planer på att flytta till 

Älmhult, eftersom Billy inte trivs med levnadsförhållandena där. Billy trivs 

däremot på IKEA och ser sin framtida karriär inom koncernen.  

 

Ivar (repat) har familj och är bosatt i Älmhult. Ivar har under sitt liv nästan bara 

arbetat på IKEA. Han har ett tekniskt arbetsområde och har arbetat i två olika 

länder under sin expattid. Han arbetade först i ett land under ett år för att sedan 

                                                 
14 TE (Transfer Employee) är IKEA:s benämning på anställda som åker utomlands för att arbeta 
under en begränsad period (Personalassistent, IKEA i Sverige, 2002-12-13). Expatriation är en 
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bli anställd i ett annat land under två år. Ivar åkte tillbaka till Sverige då 

familjesituationen krävde det.  

 

Ellinor (repat) är en tjej som har arbetat utomlands för IKEA under tre år. 

Ellinor bor inte i Älmhult utan pendlar från annan ort.  

 

Svante (repat) är född och uppvuxen i Älmhult och bor där tillsammans med 

sin familj. Svante har arbetat inom IKEA i mer än 10 år med inköp och 

distributionsfrågor. Expatuppdraget var i projektform och var klart definierat 

uppdrag under två års tid. Sedan förlängde Svante kontraktet ytterligare två år. 

Efter cirka fyra och ett halvt år i utlandet bestämde sig familjen och Svante att 

återvända till Sverige.  

 

Anton är (expat) svensk, men blev anställd på IKEA i utlandet. Han arbetar nu 

som expat i Sverige. Han bor tillsammans med sin familj i Älmhult och arbetar 

inom området inköp. Hans tjänst i Älmhult innebär ett större ansvarsområde än 

tidigare, eftersom han numera får ta globala beslut. Anton trivs i Älmhult och 

påpekar att det är en bra stad för barnfamiljer. Anton ser sin framtida karriär 

inom IKEA eftersom han trivs mycket bra med sitt arbete.  

 

Jussi (repat) är uppvuxen och bor i Älmhult tillsammans med sin familj. Hans 

expattjänst handlade om att bygga upp inköpskompetensen, vilket medförde att 

han fick personalansvar. Jussi arbetade utomlands under fyra år i samma land. 

Därefter beslutade familjen att det var dags att återvända hem till Älmhult. Han 

påpekar att efter så många år på IKEA hade det varit intressant att lära känna 

ett nytt företag. Däremot anser Jussi att företaget bör ligga inom rimligt 

avstånd från Älmhult, då han har sina rötter där.  

 

Oskar (förre detta expat) är en man med familj, som inte kommer från Älmhult, 

utan ganska långt därifrån. Han började sin tjänst inom IKEA på en annan ort 

än Älmhult, men arbetade även där under en begränsad tid. Oskar lämnade 

IKEA under sitt expatuppdrag, men först efter fyra år i utlandet. Uppsägningen 

från hans sida berodde dels på att IKEA-kulturen dominerades av landets 

affärskultur, och dels på att rätt tjänst inte fanns tillgänglig när han sökte nya 

                                                                                                                                    

typ av TE, vilket i vår studie innebär att den anställde säger upp sitt kontrakt i hemlandet och blir 
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tjänster inom företaget.  Även om Oskar har lämnat IKEA och numera arbetar 

på ett annat företag inom en annan bransch, så kan han tänka sig att komma 

tillbaka till IKEA. Oskar minns sina gamla dagar på IKEA som mycket 

givande och utvecklande.  

 

Lillemor är en före detta IKEA-anställd. Unga Lillemor har varit anställd på 

IKEA under cirka 9 månader. Hon är inte från Älmhultstrakterna, utan 

pendlade till arbetet dagligen. Hon förklarar att hon tackade nej till ett 

arbetserbjudande på företaget på grund av två saker; dels företagskulturen, 

vilken hon anser inte passar in på hennes värderingar och dels lokaliseringen av 

arbetsplatsen i Älmhult. Hennes dåvarande chef förklarade att om hon ville 

göra karriär inom IKEA, så förväntades hon flytta till Älmhult, något som inte 

passade Lillemors situation just då.  

 

Då vi intervjuat olika personer inom HR har vi valt benämningen HR 1 för 

personen som praktiskt arbetar med expatriationfrågor och HR 2 respektive HR 

3 för de personer som arbetar praktiskt med expatraition samt sätter policyn 

globalt. HR 3 är dessutom en expat själv, vilket gör att HR 3 kan betrakta 

situationen utifrån både HR och expatperspektivet. Med begreppen majoritet 

och de flesta menar vi fyra till sju expats och repats. Benämningen flera syftar 

till två till tre expats och repats. HR 1, HR 2, HR 3 samt Lillemor är inte 

inkluderade i termerna majoritet, de flesta, flera eller respondenter. När vi i 

texten nämner IKEA syftar vi till IKEA i Sverige.  

 

 

4.3 Strukturen gällande expatriation 
 

HR 3 nämner att moderbolaget är ett holländskt bolag. Samtidigt är det ett 

företag med stora inslag av svensk kultur, som blir alltmer internationell.  

 

Enheten IMS (IKEA Mobility Support) i Holland arbetar med att dels träna och 

utbilda bolagen i hur de ska hantera en TE. Genom att utbilda de olika bolagen, 

sprids kunskap som behövs för att genomföra en bra expatrekrytering. Andra 

                                                                                                                                    

anställd på IKEA i värdlandet, det vill säga landet där expattjänsten finns. 
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delen är att ge direkt support med information om landet, försäkringar, 

förmåner och pension, samt vid flytt och andra praktiska saker. Eftersom IKEA 

är decentraliserade så tar IKEA inga beslut centralt om vem som ska åka, eller 

vart, utan besluten tas i samspråk mellan anställda och respektive chef under 

utvecklingssamtal i respektive land. IMS tar endast beslut om vilka regler som 

ska gälla.  

 
”IKEA har ju egentligen inte sin bas i Sverige heller, hjärtat är ju där, men det är ju inte så att 

det finns en slags ledning på IKEA, som håller på att skicka ut folk och kollar hur gick det och 

tar tillbaka dem. Det fungerar inte riktigt så, utan det är mer som en massa små öar som hänger 

ihop.” (Billy, expat)  

 

 

4.3.1 Anledning till att skicka iväg expats  

 

Anledningen till att IKEA skickar ut expats är enligt HR 1 att samla och 

förmedla kunskap samt vara kulturbärare. Det blir naturligt att dela med sig av 

kunskap och erfarenheter till den nya gruppen i organisationen de kommer till. 

 
”Anledning till att vi har TE det vill säga förflyttade medarbetare, utbyte, är att vi vill sprida 

IKEA-kulturen ut i världen. Ett sätt att göra det är att ha medarbetare som kommer hit, som 

jobbar här på IKEA i Sverige i ett antal år, och sedan tar med sig kulturen då de flyttar vidare, 

antingen tillbaka till landet de kom ifrån, eller till ett nytt land. Ett annat sätt är att medarbetare 

från IKEA i Sverige tar tjänster i ett annat IKEA-land, det vill säga ett land där IKEA är 

verksamma.” (HR 1, 2002-12-13) 

 
” Det är en karriärplanering samtidigt som en kulturspridare. Samtidigt som de kommer hit och 

lär sig om Sverige, så lär ju vi oss väldigt mycket här också. Det är ett dubbelt lärande.” (HR 1, 

2002-12-13) 

 
”Vi här på IKEA i Sverige har kulturen så nära och det är nog svårare att känna av den i till 

exempel Malaysia. Det är bland annat därför vi har kulturbärare […] det var ju här i Älmhult 

det började.” (HR 1, 2002-12-13) 
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HR 3 diskuterar tre syften till att IKEA sänder iväg expats på utlandsuppdrag.  

 
”Först och främst handlar det om att utveckla kunskap inom organisationen. Det kan vara ett 

nytt land eller en ny marknad, där vi expanderar otroligt mycket […] Vi behöver få in 

människor som har jobbat på IKEA ett par år, som kan bidra med kunskaper om hur du bygger 

ett varuhus, hur du tränar människor, eller hur du köper in saker på IKEA:s sätt. Då behöver vi 

få dit de som kan det, så att de kan överföra kunskapen de har.  Det kan också vara att du har 

en plan att bli landschef och för att bli det inom IKEA idag så måste du ha jobbat utomlands. 

Det kan också vara att vi behöver en specifik kunskap som inte går att få tag på där just nu. Så 

det är mycket om att utveckla kunskaper, både hos personer och företaget. Det kan vara ett 

företag som har funnits länge, men inte haft några utlänningar och då vill vi röra om lite så att 

man blandar in lite kulturella bakgrunder och hoppas att det kan ge effekt och att det kan hända 

någonting. Det är de tre viktigaste anledningarna till varför man åker ut.” (HR 3, 2002-12-18) 

 

HR 1 påpekar att det vanligaste är att expats har en expattjänst under tre år. HR 

2 förklarar att man på IKEA kan vara TE i max sex år i samma land. Sedan 

åker de flesta hem eller till ett nytt land, eftersom de vill ha nya utmaningar. 

 
” Det är inte alltid säkert att nästa steg i deras plan är att komma tillbaka till ursprungslandet, 

utan det beror på hur deras individuella plan ser ut. Kanske finns ännu en utlandsvistelse 

inplanerad.” (HR 1, 2002-12-13) 

 

 

4.3.2 Expatavtal  

 

IKEA belyser vikten av att de värnar om sina expats välmående och därför 

måste leva upp till vissa krav. 

 
”För att kunna förflytta en anställd från en familjär och trygg miljö i en välkänd omgivning till 

anställning utomlands ställs det krav på oss”. (Rules and Guidelines for Transfered Employees, 

1998) 

 

Ett av IKEA:s krav är att de ska behandla expats rättvist. 

 
”Att hantera vår förflyttade personal på ett sätt, som gör att förutsättningarna i policyn inte ger 

upphov till individuell förhandling…” (Rules and Guidelines for Transfered Employees, 1998) 
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”Våra anställda ska kunna förvänta sig trygga och rättvisa anställningsvillkor. Det innebär att 

villkoren vi erbjuder ska reflektera de anställdas kvalifikationer och erfarenheter, samt att 

villkoren ska relateras till vad som anses vara normal standard på marknaden ifråga.” (Rules 

and Guidelines for Transfered Employees, 1998) 

 

Enligt HR 1, finns det inga garantier på en tjänst efter utlandsvistelsen. De 

anställda som flyttar utomlands säger upp sitt anställningsavtal med IKEA i 

Sverige och skriver ett nytt anställningsavtal med IKEA i det land de åker till.  

 
”Som TE säger de upp sin anställning i ursprungslandet då de tar en tjänst i ett annat IKEA-

land. Förhandlingen sker endast mellan individen och det nya landet ifråga, eftersom det finns 

ett regelverk i IKEA globalt för hur det ska gå till.” (HR 1, 2002-12-13) 

 

En respondent nämner att det finns ett standardavtal, men att det är 

förhandlingsbart. HR 2 påpekar att det har utformats en ny policy som 

implementeras nästa år och att avtalen då kommer att vara standardiserade. 

Den nuvarande policyn är utformad med regler och riktlinjer och den nya 

policyn endast med regler.  

 
”Det finns ett basdokument, utifrån vilket du kan förhandla dig till ett bättre avtal, men du kan 

inte få ett sämre än det […] lönen är individbaserad.” (Billy, expat, 2002-12-05)  

 

Samtliga respondenter påpekade att det var i sin fulla ordning att säga upp sitt 

anställningsavtal hemma. Två av dem, Svante (repat) och Jussi (repat) ville 

däremot ha en säkerhetsgaranti för hemvändandet. De förhandlade sig till avtal 

som passade deras behov. En av dem påpekar att en garanti gällande tjänst vid 

återvändandet var en förutsättning till att ta utlandstjänsten. Den andra 

respondenten fick en lönegaranti på ett år, om tjänsten i utlandet skulle 

avbrytas. Det innebar att ett års lön betalades ut efter hemkomst, tills ny tjänst 

tillsatts.     

 
” Reglerna har funnits ett tag och de har varit jättebra, men vi har inte riktigt hängt med om vad 

behovet var. Vi har mycket kreativa människor inom IKEA, som har hittat sina egna lösningar 

angående avtal och förmåner [...] Vi tränar någon från varje land att vara duktig på de här 

reglerna, just för att det inte ska vara upp till din förhandlingsförmåga, utan åker jag utomlands 

med IKEA så är det det här jag får och det är tillräckligt och ett bra paket. Det ska alltså vara 

lika för alla. ” (HR 3, 2002-12-18)  

 



 48 

”Det här med avtal för expats är en jättesvår bit. I den nya policyn kommer avtalen vara 

standardiserade för Ikea över hela världen, det är de inte idag.” (HR 2, 2002-12-16) 

 

Enligt HR 1 är expats medvetna om vad som väntar dem då de kommer tillbaka 

efter en utlandstjänst. Majoriteten av respondenterna hade inga speciella 

förväntningar på hemvändandet, utan tog det förutsättningslöst. 

 
”Jag hade inga förväntningar på hemvändandet. Jag sa upp mig i Sverige och anställdes i 

utlandet. ” (Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 

Respondenterna blev tillfrågade om det skedde någon kommunikation mellan 

dem och hemlandet under utlandsvistelsen. Majoriteten påpekade att det skett 

mycket liten eller ingen kommunikation alls. De flesta ansåg att de inte hade 

behov av en bättre kommunikation.  

 
”Det är i sådana fall mer den avdelningen i Holland, som ibland gör lite förfrågningar om hur 

det går och hur man trivs. Vad tycker ni man ska göra då man åker ut och lite så där. Det är väl 

inget de gör strukturerat, men det har hänt att man fått någon enkät. Så de är väl något slags 

sammanhållande kitt för dem som är ute. Sen tror jag att resten av kontakterna sker mer på 

personlig bas, man kan till exempel ha en chef hemma som man behåller kontakten med.” 

(Billy, expat, 2002-12-05) 

 
”Angående framtida tjänst skedde ingen kommunikation förrän det blev aktuellt.” (Ivar, repat, 

2002-12-13)  

 
”Oftast har de kontakt med Sverige genom jobbet, men det är inte så att vi på personal skickar 

ut mail och frågar hur de har det” (HR 1, 2002-12-13) 

 
”Jag läste Älmhultsbladet på intranätet, det är ju viktigt att veta vad som händer även om man 

sitter i Asien” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 

Det finns inget strukturerat program med regler om hur integrationen i utlandet 

eller hemlandet ska hanteras. Majoriteten av respondenterna påpekar att det inte 

har skett någon förberedelse inför utlandstjänsten. Två av dem nämner att de 

endast haft kontakt med framtida chef eller dåvarande ansvarig för tjänsten. Enligt 

HR 1 uppstår praktiska problem vid exempelvis integreringen i Sverige, vilket 

beror på att repats och expats inte finns med i landets skattesystem. För att 

underlätta situationen ställer företaget upp med att skriva intyg för att underlätta 

vid införskaffandet av mobiltelefon, kredit och bankkonton. 
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”…De kan komma ner till oss och prata om de har några problem, men vi har inte något 

program för det, eller en kurs i ”hur man blir svensk igen”. Vi har mer vetskapen om att det är 

svårt.” (HR 1, 2002-12-13)  

 

”Det är inte svårt att skriva in sig i det nya skattesystemet, det är enkelt […] Så det var inga 

bekymmer […] Men är du ute i fem, sex, tio år så är det en helt annan process.” (Jussi, repat, 

2002-12-13) 

 
”De hade inte alls den rutinen att de skulle hjälpa till på det viset, och det kan man uppleva som 

lätt frustrerande. Speciellt då man kommer från en annan situation sedan tidigare. Jag tycker 

nog att man kunde ta en större del av det praktiska, men i länderna då och inte centralt. Du kan 

ju inte sitta i Holland och veta hur det ska fungera i andra länder, men i länderna kunde man 

nog hjälpa till lite mer med att integrera, det tror jag. Samtidigt, de som tar chansen och åker ut 

är ofta folk som inte är så rädda för att själva ta initiativ och ja, det brukar ju ordna sig ändå. 

Det är väl det man har lärt sig, så då kan man spara in på det lite. Det gillar vi att göra på IKEA; 

spara (skratt).” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 

Det finns riktlinjer, men inga regler på hur återintegreringsprocessen ska 

fungera. Det ser HR 2 som ett problem och menar att det finns mycket kvar att 

ta hänsyn till när expats återvänder till ursprungsorganisationen.     

 
”Då vi vet att det kommer någon från till exempel Kina till IKEA i Sverige, så kontaktar vi 

IMS i Holland. Då skickar de böcker till dem om hur det är att bo och leva i Sverige. Det finns 

även böcker för dem som återvänder.” (HR 1, 2002-12-13) 

 
”Den nuvarande policyn innehåller i princip inga regler eller rekommendationer för hur 

återintegreringsprocessen ska ske. I den nya policy kommer det dock att finnas, då 

hemvändarna ska ha precis lika mycket hjälp som när de åkte ut. Repatiationfasen är så mycket 

mer komplex än expatriation fasen och vi har trots den nya policyns regler mycket kvar att lära 

om återintegreringen.” (HR 2, 2002-12-16) 

 

HR 3 berättar att det inte sker någon strukturerad utvärdering efter 

utlandsuppdrag. 

 
”Nej, idag sker det ingen utvärdering. Det vi pekar på är att den tjänst som tas upp i 

utvecklingssamtalen som steget efter utlandstjänsten bör förhoppningsvis användas/bygga på 

erfarenheterna individen fått av utlandstjänsten. De gör inga strukturerade utvärderingar och 

dokumenterar dem inte, men det är ingen dum idé. Frågan är bara vem som ska göra det. Det är 

sällan du kommer tillbaka till samma bolag. Det du lär dig tar du med dig in i nästa jobb och 

ditt nya jobb får du, eftersom du har lärt dig någonting då du varit ute.” (HR 3, 2002-12-16) 
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Ellinor (repat), som inte har genomfört någon utvärdering påpekar att det hade 

varit bra att ha en uppföljning efter en utlandstjänst, då företaget och anställda 

kan dra lärdom av erfarenheter. 

 
”Jag tror det skulle varit bra med någon from av uppföljning, både från Sverige och värdlandets 

håll. Jag tror att när saker och ting fortfarande är färskt kan man dra lärdom utav det. Det finns 

mycket lärande som man kan dra nytta av.” (Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 

Ivar (repat) berättar att han haft en veckas introduktion inför sin utlandstjänst, 

vilket han uppskattade. Han tror däremot inte att det finns en organiserad 

kunskapsöverföring inom företaget. 

 
”Innan jag åkte till utlandet fick vi en veckas introduktion om hur det är, vad som händer och 

vad som är specifikt för de olika kulturerna. Det var nog för att det inte var så många som åkte 

ut då. Informationen handlade om vad som händer då man åker ut som expat, till exempel att       

70 % kommer ner i en djup svacka, men att det sedan går upp igen. Det var värdefullt att vara 

beredd på det. Det är sådant som jag har använt mig av, då jag har anställt och tagit emot folk 

från andra länder […] men vad jag vet sprids det ingen sådan information rutinmässigt på 

IKEA annars.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 
”Hemma i Sverige satte vi oss ner och gick igenom vad jag hade gjort.” (Ivar, repat, 2002-12-

13) 

 

 

4.4 Företagskultur  
 

Företagskulturen på IKEA har sina rötter i Älmhult. Den präglas av en stark 

vision som genomsyrar hela företaget. Visionen i sin tur härstammar från 

grundaren Ingvar Kamprad och hans rötter i den småländska kulturen som 

kännetecknas av bland annat sparsamhet, enkelhet, att vara jordnära, ödmjuk och 

flexibel. Två av respondenterna beskriver IKEA-andan på följande sätt:  

 
”På något sätt har vi svenskar det i vår natur, hur IKEA fungerar. Det här lite lågmälda, att inte 

göra för stort väsen av saker. Det ligger lite i svenskarnas natur och det passar ju in... ” (Billy, 

expat, 2002-12-05) 
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”… Det är egentligen, att ha enkelhet och inte ”spela Allan” för mycket.” (Ivar, repat, 2002-12-

13)  

 
”I grund och botten är jag ganska enkel och jag känner att jag passar in i den här 

företagskulturen. Mitt leverne sätt passar bra ihop med vad IKEA står för […] Jag tror det har 

mycket med personlighet att göra också, man känner att man passar in i företaget. Man är då 

ganska enkel, jordnära, även om man måste kunna höja sig över det och se det i stort också …” 

(Ivar, repat, 2002-12-13)  

 

Ovanstående beskrivning av företagskulturen passar bra in på det som HR 3 

anser känneteckna företagets kultur, vilket är en av anledningarna till att hon 

som expat väljer att stanna kvar inom företaget.  

 
”Jag tror att man trivs med företaget och att många jobbat ett tag inom IKEA innan de flyttade 

utomlands för första gången. Jag kan bara svara för mig själv. Jag gillar sättet vi umgås med 

varandra, vilket är ganska enkelt och ledigt, inte massa titlar och organisationshierarkin, utan vi 

jobbar ihop. När man jobbar med projekt eller ska hitta på något att göra så plockar man ihop 

människor som kan bidra med det som behövs, sen spelar det ingen roll vilken titel du har.” 

(HR 3, 2002-12-18) 

 

Lillemor, som valt att inte arbeta kvar inom IKEA, tror att familjekänslan och 

det kollektiva tänkandet påverkar flera anställda att stanna kvar. Hon menar att 

företagskulturen är så pass extrem att när man väl funnit sig tillrätta så blir det 

svårt att lämna företaget.  

 
”Jag tror att det är familjekänslan som leder till att många väljer att stanna kvar inom IKEA 

[…] Jag tror att många anställda fastnar i IKEA-känslan av företagsfamiljen och det blir svårt 

att lämna det. Du får inte samma känsla på ett annat företag, därför att IKEA-andan är extrem, 

det ska vara väldigt prestigelöst, mycket down-to-earth, och man finner sig till rätta i detta på 

något sätt…” (Lillemor, f.d. IKEA-anställd, 2002-12-20) 

 

Lillemor ger en annorlunda beskrivning av hur företagskulturen påverkade 

henne. Enligt Lillemor stämde hennes personlighet inte alltid in på företagets 

värderingar. 

 
”Jag kunde inte identifiera mig med IKEA-andan. Som man har sagt om New York; att “either 

you love it or you hate it”. Så känner jag att det var för mig på IKEA. IKEA är som en stor 

familj. Alla pratar IKEA, alla brinner för IKEA, alla är dedikerade för IKEA, men jag tror att 

om man som person är lite av den här kritiska typen, som jag är, jag är inte alltid som den 

extremt positiva när det gäller projekt och så, utan jag vill gärna kritisera det lite från en annan 
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synvinkel, då är den här andan lite nageln i ögat när det blir för optimistiskt hela tiden, det blir 

lite sektkänsla över det. Jag kände därför att arbeta med IKEA är lite mer än att bara arbeta 

med IKEA, att arbeta med IKEA är att leva med IKEA.” (Lillemor, f.d IKEA-anställd, 2002-

12-20)  

 

Lillemor påpekar att hon inte är den enda som valt att inte arbeta kvar inom 

IKEA på grund av företagskulturen. Hon tror att om man som anställd ska 

trivas på IKEA, måste man köpa IKEA-konceptet fullt ut. 

 
”De som är kvar de ”love it”, de som ”hate it” har försvunnit. Den känslan får man inte på 

något annat företag. Jag vet till exempel att en person, en chef som jag kände på IKEA, inte 

trivdes på företaget. Han var världsmedveten, lugn och stabil person, lite storstadsmänniska, 

jag kan inte sätta fingret på vad det var, men han var inte IKEA-grejen, han hade nog inte köpt 

IKEA-karamellen riktigt. Han var lite för individualistisk för att passa in på företaget. Antingen 

köper du IKEA-familjekänslan till fullo och kritiserar inte något eller så köper du inte det. Jag 

tror att han fick lite skit för att han inte köpte det helt. Folk på IKEA pratade bakom ryggen på 

honom och jag märkte att han inte trivdes […] Mycket riktigt slutade han efter ett tag.” 

(Lillemor, f.d. IKEA-anställd, 2002-12-20)   

 

IKEA:s mångfaldsombudsman Sari Brody anser att företaget behöver öka sin 

mångfald, eftersom organisationen annars går miste om många nya 

möjligheter, erfarenheter och kunskaper. 

 
”IKEA har massor att vinna på att släppa loss kraften i mångfalden hos medarbetarna. Om alla 

tänker och agerar likadant blir det inte bara tråkigt, utan IKEA går också miste om en massa 

nya möjligheter […] Bra om vi får mer konflikter […] Varje medarbetare sjuder av 

erfarenheter, kunskaper och insikter som IKEA borde ta bättre vara på.” (Sari Brody i Readme, 

Nr 4, 2002) 

 

Lillemor understryker hur spar-mentaliteten på IKEA ibland kan gå till 

överdrift. Det finns somliga saker som Lillemor inte skulle prioritera för att 

IKEA ska spara. En av de sakerna är familjen, vilket hon belyser i följande 

diskussion: 

   
”… Jag vet att en chef i ledningsgruppen på IKEA, flög till Kina på en fredag istället för på 

söndagen för att spara 4000 kr på flygbiljetten. Det betydde att han offrade en helg med sin 

familj för att tjäna in 4000 kr för IKEA. Om en chef i ledningsgruppen gör så, betyder det att 

han trycker ner det tänkandet i organisationen och ingen annan vågar göra någonting annat 

heller. Jag skulle aldrig ställa upp och göra en sådan grej bara för att IKEA ska spara någon 
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tusenlapp. Så det var lite sådana grejer som irriterade mig.” (Lillemor, f.d. IKEA-anställd, 

2002-12-20) 

 

Två av respondenterna underströk hur stark företagskulturen är på IKEA och 

hur det i sin tur leder till att landets företagskultur så småningom tonas ner.   

 
”Kulturen här är enormt stark. Visst finns det olika kulturella skillnader, men de flesta suddas 

ut då kulturen på IKEA är så stark.” (Anton, expat, 2002-12-12) ’ 

 
”…så att det inte blev svenskt och asiatiskt, utan att det blev IKEA av det.” (Billy, expat, 2002-

12-05) 

 

Oskar (förre detta expat) som inte längre arbetar på IKEA, påpekar att en av 

orsakerna till att han lämnade företaget var att IKEA-kulturen försvagades vid 

det tidiga stadiet av internationaliseringen.  

 
”…arbetssituationen förändrade sig i samband med att ledningen på IKEA i värdlandet 

ändrades, vilket kan benämnas som mer traditionell och till viss utsträckning också ledde till en 

mer centralt styrd arbetsvardag.” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12) 

 
”…Jag kom ju från IKEA Sverige och helt plötsligt påverkades ledningen för mycket av just 

det landets affärskultur…” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12)  

  

Samtliga respondenter nämner att det ingår i expattjänsten att förmedla IKEA-

kulturen till värdlandet och på så sätt vara en kulturbärare.  

 
”…vi är ju väldigt IKEA-drivna och driver ju alltid saker på vårt eget sätt. Vi vill ju inte 

kopiera en inhemsk ekonomiavdelning. Då hade ju inte vi behövt komma dit, utan vi ville ju 

bygga upp en IKEA-ekonomiavdelning [...] Det var en ständig kommunikation med alla, där vi 

fick förklara varför vi jobbade så på IKEA och varför det måste vara på ett visst sätt.” (Billy, 

expat, 2002-12-05)  

 
”…som expat om att förmedla IKEA-känslan. Vid affärsmöten kom de i sina fina 

Armanikostymer och vi kom i rutig skjorta. De tittade och undrade lite de första gångerna, men 

den tredje gången kom även de iklädda skjortor [...] Det var dock väldigt intressant, för många 

av våra leverantörer tyckte om den här stilen och tyckte det var kul att jobba med IKEA. (Ivar, 

repat, 2002-12-13) 
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IKEA är ett internationellt företag och även om företagskulturen härstammar 

från Sverige finns det medarbetare i andra länder som också bär på IKEA-

kulturen. Två av respondenterna understryker det i sina uttalanden: 

 
”… Sedan är det många som har jobbat på IKEA i många år i andra länder, som är minst lika 

”IKEA-mässiga”, som vi ibland säger, ett ord som vi egentligen inte bör använda.” (Billy, 

expat, 2002-12-05)   

 
”… jag tror att IKEA-kulturen finns att hämta från andra länder också. Den finns till exempel 

även i Holland, Tyskland och Frankrike.” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12) 

 

Oskar (f.d. expat) beskriver en familjär känsla inom IKEA. Även om 

respondenten inte längre arbetar på IKEA, kan han tänka sig att komma 

tillbaka. 

 
”Ingvar Kampard kom och hälsade på. Vi var som en ”gosig familj”. Jag hade många fina 

upplevelser ihop med IKEA […] Jag kan föreställa mig att jag någon gång kommer att komma 

tillbaka till IKEA.” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12) 

 

Samtliga respondenter nämnde att de läste Älmhultsbladet (en intern tidning 

inom IKEA i Sverige) på intranätet under sin utlandsvistelse och att de 

därigenom fick information om organisationen hemma i Sverige. 

 
”... jag läste Älmhultsbladet på intranätet. Där står allting om födslar och dödslar nästan, vilka 

som kommer in och ut i företaget, om gamla kollegor som man känner sedan tidigare” (Jussi, 

repat, 2002-12-13)  

 

Billy (expat) som har varit utomlands på uppdrag under en längre tid, gav 

följande respons på ett mer ironiskt sätt: 

 
”… IKEA är bra på interninformation. Det finns ju bland annat Älmhultsbladet, som är en 

fantastisk tidning, där man får reda på precis allting som händer hemma i Sverige” (Billy, 

expat, 2002-12-05) 
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4.5 Familjesituation  
 

Familjesituationen har på något sätt påverkat samtliga respondenters 

professionella roll under expatriationprocessen. Majoriteten har familj, vilket 

påverkar deras beslut, inte bara att acceptera en utlandstjänst, men även 

beslutet om hur länge de ska vara iväg och om de ska stanna inom företaget.  

 
”… Efter det flyttade jag och min fru hem, och en av de stora anledningarna var att vi väntade 

barn.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 
”Under utlandsuppdraget var det flera medarbetare som inte stannade under hela uppdraget, på 

grund av personliga skäl. Det var till exempel att någons fru inte trivdes […] men vi var lite 

som en zigenarfamilj, vi hade lust att göra det vi gjorde. Vi trivdes bra.” (Oskar, f.d. expat, 

2002-12-12) 

 
”Sen lite längre fram kanske det blir en runda till någonstans i världen. Det är framförallt fruns 

önskan, som själv jobbar på IKEA, och jag säger att jag gärna hänger med. Det har jag inget 

alls emot.” (Ivar, repat, 2002-12-13)  

 
”Familjen påverkar situationen väldigt mycket då man jobbar utomlands. Det skulle kunna 

påverka om jag stannar kvar i företaget. Hade jag hamnat i en situation där jag hade haft ett 

kanonjobb och trivts jättebra, men samtidigt sett att familjen lider, så hade definitivt påverkat 

om jag hade stannat kvar, eller inte.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

Expats får själva ta hand om många praktiska saker som till exempel att söka 

jobb till medflyttande partner. Fem respondenter nämner att företaget kunde 

tagit mer ansvar gällande medföljande parter i samband med utlandsuppdrag. 

Tre av dem beskriver missnöjet på följande vis: 

 
”En sak jag tror hade kunnat skötas bättre är större öppenhet och flexibilitet då det gäller 

medföljande. Även om vi löste det själva, så borde IKEA vara mer lyhörda där eftersom det är 

uppoffringar som en familj gör då de flyttar iväg.” (Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 
”Om man vill ha ut erfarenhet och erfarna människor som inte är singlar, så måste IKEA 

förbättra sig. IKEA har inte aktivt hjälpt till att exempelvis ordna arbete åt medflyttande 

partner. Nu satte jag det som krav innan jag åkte. ” (Jussi, repat, 2002-12-13) 
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”IKEA beaktar inte det här problemet med familjesituationen så mycket som de borde. IKEA 

skulle kunna förbereda familjen betydligt mer än vad de gör inför en utlandsflytt. ” (Ivar, repat, 

2002-12-13)  

 

Ovanstående diskussion nämns även av Billy (expats) som inte själv har 

erfarenhet av liknande familjefrågor, men som ändå ser problematiken i det.  
 

”… han talade mycket om hur det skulle bli att flytta hem, att det skulle bli jobbigt. Han hade 

en stor familj [...] Jag tror att det kan bli en mycket större förändring om du har familj med dig. 

Ofta har medföljande familjemedlem inte jobbat på några år och då de flyttar hem så fungerar 

det inte så i Sverige att man klarar sig på en lön. Det kan nog bli en ganska stor omställning 

och jag vet att han har mycket funderingar kring det och där finns väl inte direkt någon hjälp 

till det, utan det är väl bara att chansa och se hur det blir. Jag har ju det lite lättare, då det bara 

är jag själv, som flänger runt. Jag vet inte hur man ska hantera en sån sak.” (Billy, expat, 2002-

12-05) 

 

Intervjuerna visar att Älmhult som arbetsstad lämpar sig för anställda med 

familj.  

 
”Älmhult är en liten ort och lämpar sig mer för barnuppfostran.” (Anton, expat, 2002-12-12) 

 

 

4.6 Personlig utveckling  
 

Samtliga respondenter nämner att den största orsaken till att de vill fortsätta 

arbeta inom IKEA är för att arbetet ger dem nya utmaningar, vilket innebär nya 

kunskaper och erfarenheter. Det stämmer överens med hur HR 1 beskriver en 

typisk expat. 

 
”En typisk expat är en person som gillar utmaningar, som är villig att lära sig och gå vidare, att 

ta nya steg.” (HR 1, 2002-12-13) 

 

”Jag fick världen som inköpsmarknad. Förväntningarna som jag hade inför tjänsten i Sverige 

var möjligheterna att fatta beslut om hela världen.” (Anton, expat, 2002-12-12)  

 

”Arbetet här började bli rutiner och jag kände att jag inte var lika energisk som jag kunde varit. 

Det var dags att göra något nytt.” (Jussi, repat, 2002-12-13) 
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”… att jobba i projekt som har specifika tidsramar och en enorm arbetspress då det närmar sig 

öppning. Så det var intressant.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 

”Jag skulle få möjlighet att se hela pipelinen, lära mig mer inom den processen. Det fanns 

också större delar av sortiment och distributionsdelar.” (Svante, repat, 2002-12-13)  

  

”Det var nytt och spännande, ny kultur, nya människor att arbeta med, nytt sortiment och det 

okända var också spännande.” (Jussi, repat, 2002-12-13) 

 

”… då var jag ganska mycket ute på andra ställen på IKEA, för att se hur de jobbar där och ta 

med mig det tillbaka.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 
”Jag hoppas att man hela tiden lär sig så pass mycket att man kan få ännu ett roligt uppdrag.” 

(Billy, expat, 2002-12-05) 

 

Jussi (repat) framhåller att en orsak till varför han skulle ta ett jobb i en annan 

organisation skulle vara om tjänsten bestod av en utmaning, där han 

exempelvis skulle få användning av sina expatkunskaper. 
 

”Det skulle kunna vara ett annat jobb som kan erbjuda en spännande utmaning, kanske med 

direkt koppling till mina nyförvärvade kunskaper från utlandet.” (Jussi, repat, 2002-12-13) 

 

Majoriteten av intervjusvaren påpekar att de lärt sig mycket under 

utlandsvistelsen.  

 
”… Jag har mycket med mig tillbaka; hur de i utlandet ser på människor, ny kännedom, 

kunskaper, upplevelser. Man reflekterar tillbaka på hur vi i Sverige tänker” (Svante, repat, 

2002-12-13)  

 

”Uppbyggnadsfasen innefattar många nya erfarenheter. Även lokala saker, såsom kulturen. Sen 

kan det vara hektiskt när man bygger upp nytt så som vi gjorde. Man lär sig en hel del om sig 

själv som människa, vad man reagerar på och hur man klarar sig. Familjesituationen och det 

sociala ser också annorlunda ut.” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12) 

 

”… hanteringen av människor i den processen. Att jobba med andra kulturer och att vara 

medveten om att det finns andra kulturer.”(Ellinor, repat, 2002-12-12)  

 

De flesta respondenter beskriver hur de samlat på sig kunskap under sina 

utlandsvistelser. Förutom företagskultur (som presenterats ovan), erhölls även 

praktisk kunskap, erfarenheter av länders kultur, samt erfarenheter av att lära ut 

till andra. Samtliga respondenter nämnde alla tre områdena.  
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”... då jag var ute, fick jag till exempel kunskap om andra kulturer. Jag skulle kunna leda en 

grupp med olika människor. Det är en fördel för mig, då jag går vidare, det vill säga att jag har 

bott i ett par länder och lärt känna mig själv rätt så bra. Jag lär mig att saker kan vara olika, inte 

bara rätt och fel. Det kommer inte hända imorgon, men förhoppningsvis om två till tre år, så 

kanske det kommer hända något. Vi har inte fokuserat så mycket på det innan, utan det har 

varit mycket fokus på den professionella kunskapen. Jag tror att ju mer vi börjar prata om 

diversity och de andra erfarenheterna man får, att de också blir ett plus på listan.” (HR 3, 2002-

12-18) 

 

”I utlandet var det mer fråga om baskunskaper, men kompetensen skulle lyftas till en viss nivå. 

Vi satte igång ett kvalitetssystem som de skulle jobba efter, och få igång arbetsrutiner, så att 

kvalitén kunde säkras.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 
”Ja, dels hur man jobbar med strukturförändringar, och vilka problem som kan uppstå.” 

(Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 
”Jag kommunicerade ut ett förhållningssätt. Det var inte klart uttalat, utan mer 

kunskapsförmedling. Uppgiften krävde att man gjorde det...” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

”Att säkerställa kvalitén på det som köps, samtidigt som det var att få upp kompetensen på 

kontoret…”(Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

”Det var alltså en process att lära dem internationell företagsdrift, samtidigt som jag själv var 

tvungen att lära mig det i princip. Jag kunde ju rätt mycket om principerna bakom det då, men 

jag hade ju inte jobbat så mycket med det i praktiken. Och det blev ju en otrolig effekt. Det 

gällde ju bara att ligga steget lite före hela tiden. Jag hade en chef där som är en riktig guru 

inom det här området, så av honom lärde jag mig i mitt mycket.” (Billy, expat, 2002-12-05)  

 
”… Även med att jobba i projekt som har specifika tidsramar och en enorm arbetspress då det 

närmar sig öppning. Så det var intressant […] Samtidigt som de tränade oss hur landets 

lagstiftning påverkade ekonomiuppgifterna, tränade vi dem i hur man jobbar på IKEA.”(Billy, 

expat, 2002-12-05) 

 
”… På plats lär man sig så mycket mer om ”business-kulturen”, hur man gör affärer i olika 

länder. Det är olika saker som krävs för att en affär ska gå i lås. Hur tydlig man bör va och hur 

man tolkar svar. I Asien får man ofta ja till svar då man ställer ledande frågor. Till exempel - 

Kan du fixa det? Ja! Det betyder ungefär att vi ska göra så gott vi kan, men vi lovar inget. Man 

säger inte nej till något någon vill ha. Det är något som ligger i kulturen. Man måste hela tiden 

ställa kring- och kontrollfrågor. Det gick jag på många gånger i början, tyvärr.” (Ivar, repat, 

2002-12-13) 
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”… Att komma nära andra kulturer var väldigt spännande, både inom arbetet och på fritiden. I 

arbetet fanns det också fransmän och externa agenter fristående från IKEA. Det var intressant 

att se hur de arbetade. Jag besökte nya länder och arbetade med ett nytt sortiment.” (Jussi, 

repat, 2002-12-13) 

 

Majoriteten av respondenterna nämner att de delade med sig av sina 

erfarenheter till andra expats eller lokalt anställda. Samtliga intervjusvar visar 

på att kunskapsöverföringen inte sker på något strukturerat sätt. Ivar (repat) 

nämner att han på eget initiativ gav råd till en annan expat. Svante (repat) skrev 

ner ett formulär med olika saker som nya expats skulle tänka på när de kommer 

till samma land. Det skrevs på eget initiativ och överlämnades sedan till 

personalchefen i värdlandet.  

 
”Till exempel informerade jag en expat, som arbetade i Sverige, om att han skulle vara beredd 

på att en svacka skulle kunna infinna sig och att han skulle vara beredd på det. I efterhand då 

han var på väg upp ur svackan kom han och tackade mig för att jag hade informerat honom. 

Jag försöker hjälpa de som kommer hit med den här typen av information…” (Ivar, repat, 

2002-12-13) 

 
”Det är viktigt för den som flyttar ut att någon hjälper den vid beslutet. Vi har så mycket 

människor som har varit utomlands. Idag får man dra ut den informationen inom IKEA. Vi 

hade tidigare en avdelning; ”interkulturell kompetens”, den som numera finns centralt i 

Amsterdam. De skickar lite böcker och broschyrer och så när man ska åka utomlands och när 

man är på väg hem igen. Jag tog inte del av den informationen när jag skulle tillbaka. Det var 

en gammal upplaga av boken, skriven det året jag åkte ut. Jag ringde till dem och sa det. När 

man väl kommer på plats i det nya landet, är det viktigt att någon har organiserat ihop något. 

När folk kom dit så gick många in i samma vägg det vill säga mötte samma problem. Om det 

hade organiserats på något sätt skulle de inte behövs inträffa. Jag gjorde därför en checklista 

och gav åt personalchefen där. Det krävs så lite, men det är viktigt.” (Svante, repat, 2002-12-

13) 

 
”Det skedde kommunikation av erfarenheter till andra expats, som kom in under tiden. 

Eftersom jag var med ganska tidigt i processen så blev det ju mycket överföring till andra 

expats som kom […] Annars så dokumenterade vi inte det.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 
”Eftersom jag var med ganska tidigt i processen så blev det mycket överföring till andra 

expatriates som kom, som att till exempel prata inte om det här och det här. De var till exempel 

lite skrockfulla i Ryssland: Vissla inte inomhus för då kommer du att dö i nästa vecka. Man 

fick inte säga grattis på födelsedagen för då kommer de att dö och så vidare. Så vi fick ju lära 

oss alla de där sakerna, så att vi inte störde dem för mycket.” (Billy, expat, 2002-12-05) 
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En expat påpekar att det är först under en ny tjänst som en anställd inser hur 

mycket kunskap som inskaffats under den föregående tjänsten.  

 
”Det är alltid så då jag får ett nytt jobb, att det är först då jag inser hur mycket jag egentligen 

kan om det jobbet jag hade innan.” (Billy, expat, 2002-12-05)   

 

 

4.6.1 Karriärmöjligheter   

 

HR 1 påpekar att det finns många olika områden att utvecklas inom på IKEA. 

De olika enheterna inom IKEA medför stora arbetsmöjligheter där det är 

viktigt med tidigare kunskap från IKEA. Det är en av orsakerna till att så 

många anställda stannar inom IKEA. HR 3 förklarar att en av anledningarna till 

att expats stannar kvar inom företaget, är karriärmöjligheterna som finns. Då 

företaget är stort, finns det flera möjligheter till att utvecklas. En karriärväg 

behöver inte tvunget vara en klättring i hierarkin, utan kan också vara ett steg i 

horisontell riktning.  

 
”...jag hade så lång erfarenhet inom IKEA och att jag hade jobbat inom så många olika 

områden inom företaget, det vill säga att jag hade en bred kunskapsbas.”(Billy, expat, 2002-12-

05) 

 

”Man behöver inte alltid göra karriär på höjden, utan även på bredden […] man kan växa där 

man är.” (HR 1, 2002-12-13) 

 
”…också att det finns så många möjligheter inom företaget att jobba med olika saker och att du 

väljer arbete efter hur du gör saker och din förmåga, som att du kanske inte kan ett speciellt 

område, man tittar kanske på din förmåga att lära dig saker eller att se till att saker händer, leda 

andra människor eller utveckla saker. Det är det som är det viktiga, fackkunskapen kan vi ge 

dig.” (HR 3, 2002-12-18)  

 

”Har man börjat jobba på IKEA och kulturen stämmer, är det nog många som är IKEA-trogna. 

Du kan byta jobb och inriktning inom företaget. Det finns många olika vägar att gå. Bara för att 

man börjat på en väg, finns det inget som säger att man inte kan hoppa över till nästa. 

Orsakerna till att så många anställda stannar inom IKEA är att det finns många enheter, där det 

är viktigt med tidigare kunskap från IKEA. Det ger fler möjligheter till arbete.” (HR 1, 2002-

12-13) 
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Majoriteten av respondenterna påpekar att IKEA uppmuntrar dem att prova på 

olika områden inom företagets verksamhet. Det kan till exempel vara att ta en 

liknande tjänst fast med annorlunda ansvarsområden, så som att lära ut sitt 

område till andra människor. De flesta utlandsuppdrag är och har varit i 

projektform, vilket innebär alltifrån att implementera ett nytt system till att 

starta upp ett varuhus.  
 

”Det är ett företag som också uppmuntrar till att man rör på sig, både inom och mellan olika 

funktioner, men även geografiskt.”(Ellinor, repat, 2002-12-12)  

 

”Förr i tiden hade man något som hette uppbyggnadsteam på IKEA, som var en grupp 

människor som åkte runt och startade varuhus. Jag har hört många historier om att det var den 

bästa tiden i deras liv.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 
”…jag har arbetat inom många olika positioner, så som med tekniska frågor, inom en 

avdelning i vilken jag har kommit tillbaka till fyra gånger, produktstrategi och 

produktutvecklare...” (Ivar, repat, 2002-12-13).  

 

”… Även med att jobba i projekt som har specifika tidsramar och en enorm arbetspress då det 

närmar sig öppning, så det var intressant...eftersom det var nystart så ingår det även i uppdraget 

att träna upp alla.”(Billy, expat, 2002-12-05) 

 

Lillemor påpekar att en karriär inom IKEA inte passade hennes framtidsplaner. 

Hon ser situationen från en annorlunda synvinkel och menar att när det blir ett 

måste att arbeta utomlands för att göra karriär inom ett företag, så blir 

framtiden osäker.  

 
”…för att göra karriär inom IKEA krävs det att man också ska jobba ”x” antal år utomlands. 

Alla högre chefer har gjort ett par år utomlands. Det är också en sådan sak som kan ligga lite 

till motstånd. Det kan vara intressant att jobba utomlands, men är det ett krav för att göra 

karriär inom ett företag, så känns det lite osäkert, för vem vet om jag vill göra det när jag fått 

familj och i så fall är det stopp i min karriär […] Det är för mycket nödvändigheter inom 

IKEA. Det är nödvändigt att du flyttar till Älmhult, det är nödvändigt att du jobbar tre år i 

Tyskland och tre år i Holland, vilket leder till att det känns som att det finns för mycket krav 

redan från början.” (Lillemor, f.d. IKEA anställd, 2002-12-20)  

 

HR 3 förklarar att IKEA har 350 personer som årligen flyttar runt i olika delar 

av världen. Av dem flyttar 66 % ut för första gången och ungefär 20 % flyttar 

vidare till ett andra och tredje land. Resten, det vill säga 14 % flyttar hem igen. 

Verksamhetsåret 01/02 flyttade 40 personer hem till sina hemländer. Fem av 
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dem (12,5 %) slutade arbeta inom IKEA-koncernen och gick över till andra 

företag. En anledning kan ha varit att de träffat någon i det landet de varit i och 

ville stanna där. Det kan också berott på att de varit externanställda när de 

började på IKEA.  När de då ville flytta hem igen så har företaget kanske inte 

haft verksamhet på den orten som de kom ifrån ursprungligen. 

 

Ibland sker det en snedrekrytering till ett uppdrag, vilket ligger på ungefär en 

till två personer per år. Enligt HR 3, kan en anledning vara att det inte är rätt 

för personen att flytta utomlands just då eller att personen inte passar in i 

företaget om de är externt rekryterade.  
 

” Jag tror att många har jobbat på IKEA innan de flyttar ut. De flesta har gjort det. De trivs med 

företaget, kulturen och om möjligheterna finns att hitta ett annat jobb när de kommer hem, att 

de stannar inom företaget då.” (HR 3, 2002-12-18) 

 

 

4.6.2 Karriärplanering  

 

Enligt HR 1 arbetar HR genom cheferna på företaget. Oftast sker 

karriärplanering via utvecklingssamtal tillsammans med den närmsta chefen. 

Sedan sker en kommunikation mellan personalcheferna i olika länder, som 

avstämmer om det finns en lämplig plats som passar den anställdes intressen. 

En karriärplan kan innefatta tjänster både i hemlandet och utomlands. Det 

behöver inte leda till att expats kommer tillbaka till ursprungslandet, utan det 

kan vara så att den anställde har planer på att bli landschef, inköpschef eller 

varuhuschef. Då krävs dessutom erfarenhet av vissa enheter bakom sig för att 

förstå hur det går till.  

 

Enligt HR 3, ger inte IKEA:s policy för TE klara regler för hur bland annat 

avtal och planering inför en utlandstjänst ska ske. En del av karriärplaneringen 

tas upp vid utvecklingssamtal med den närmsta chefen (minst en gång per år), 

men större delen av ansvaret kring ett expatuppdrag ligger på individen själv. 

Majoriteten av respondenterna understryker att de själva fick sköta 

kommunikationen för att säkra en ny tjänst efter utlandsuppdraget.   
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” Och även att man på tidigt stadie tar kontakt med dem som är ute. Det hade varit bra att 

företaget kontaktar än att man själv ska behöva kontakta. Vi är svaga där. Prata med vem som 

helst, de säger samma sak. Man får lita mycket på sig själv. Det handlar mycket om att ha egna 

kontakter. Jag kände ju min chef till exempel.” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 
”Sen är det så att IKEA är väldigt dåliga på att ta hand om dem som ska hem. Jag började prata 

med min kontakt på IKEA och han sa till mig: Vad du än gör, så se till att börja i tid innan du 

ska hem. Säg till minst ett år innan du vill hem. Vifta med flaggan så att de ser att här är det 

någon som vill hem, så att de börjar arbeta med det.” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 

Oskar (f.d. expat) som lämnade IKEA under utlandsuppdraget påpekar att trots 

uppsägning från ursprungsorganisationen, så är möjligheterna att hitta ett nytt 

jobb efter avslutat utlandsuppdrag stort. 

 
”… Jag sa upp mitt jobb på IKEA i Sverige och fick anställning på oviss framtid i det nya 

landet. Det var helt okej. IKEA hjälper sina anställda att hitta jobb efter utlandstjänster. Det är 

ett stort företag där det ofta kommer lediga tjänster.” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12) 

 

De erfarenheter som samlats in återspeglas i de flesta fall i det nya arbetet 

respondenterna fått efter utlandstjänsten.  

 
”… den rollen jag vände hem till var också med tanke på att dra nytta av de erfarenheterna. Jag 

kom till inköp i Älmhult för att driva ett antal projekt med utgångspunkt från erfarenheter från 

operativ verksamhet inom olika delar i IKEA-inköp. Det tror jag nog att de som erbjöd mig 

tjänsten hade en tanke på.” (Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 
”Det var en liknande befattning i det andra landet jag kom till, men lite mer självstyrande, 

eftersom min motsvarande chef sedan tidigare inte längre fanns i samma konstellation som i 

det första landet jag kom till. Tanken var att det skulle vara ett halvt steg uppåt, så det skulle bli 

lite mer ansvar än vad jag hade haft innan. Så det var mer att använda sig av det man hade lärt 

sig tidigare och applicera det på en ny situation och bara börja jobba.” (Billy, expat, 2002-12-

05) 

 

Enligt majoriteten av respondenterna är det inte alltid som individens 

kompetens metchar de tjänster som finns tillgängliga. Ivar (repat) tog vid 

hemkomst en tjänst med lägre ansvar, för att invänta en önskad tjänst. Svante 

(repat) påpekar att det inte finns någon garanti för att den tjänst som en expat 

önskar kommer finnas tillgänglig efter avslutat utlandsuppdrag. 
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”Här finns alltid något att göra, men det är inte säkert att det är just den stolen; den positionen 

som man önskat. Fastän det skett en kompetenshöjning så är det inte säkert att det passar vad 

företaget har att erbjuda just då.” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 

”Eftersom jag hade personalansvar i utlandet, så ville jag gärna ha det här också, vilket jag 

meddelade under ett utvecklingssamtal. Så dök min nuvarande tjänst upp några månader efter 

[…] vilket innebär att jag numera har personalansvar.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

”Min önskan var att komma tillbaka inom inköp, gärna med personalansvar. Mitt jobb idag är 

inom inköp, men jag arbetar inte med personalansvar […] men mitt önskemål kvarstår, att få 

personalansvar.” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 

Oskar påpekar att han inte fann en tjänst som passade hans behov. Det var en 

av anledningarna till att han sökte sig utanför IKEA och antog en tjänst i ett 

annat företag.  
 

”Efter fyra år i utlandet, var det tid att prova på nya utmaningar. Jag var i kontakt med andra 

IKEA-organisationer, men det fanns inget ledigt jobb som matchade mina kunskaper och 

önskemål, eller så var tidshorisonten för lång. Så jag valde ett jobb utanför IKEA.” (Oskar, f.d. 

expat, 2002-12-12)  

 

Majoriteten av respondenterna påstår att de inte var oroliga över att inte få ett 

nytt jobb efter avslutat uppdrag, men anser samtidigt att företaget kunde tagit 

på sig mer ansvar och underlättat arbetssökandet. Billy (expat), menar att 

eftersom det gäller att söka arbete inom samma koncern så är det upp till varje 

individ att själv ta ansvar för det som man gett sig in på.  
 

”Det sätter ju även lite press på de som åker ut, att man själv får ta ansvar för det man gör. I det 

här fallet handlar det ju mer om att söka ett nytt jobb inom koncernen. Så det tycker jag är helt 

OK.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 

Den nuvarande policyn gällande TE ger enbart direktioner till de lokala 

personalavdelningarna för att underlätta hanteringen av ett expatfall. Inför 

nästa policy finns det flera områden som ska förbättras. Bland annat så ska 

företaget bli bättre på att berätta om arbetsmöjligheterna som finns inom 

företaget. Individen ska fortfarande vara en aktiv del i sin egen 

karriärutveckling, men lite mer krav ska kunna ställas på cheferna.  
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”Göra det möjligt för den anställda själv att ställa lite högre krav på cheferna att hjälpa till med 

det här till nästa steg. Men samtidigt måste den anställda själv vara aktiv och fundera över vad 

jag skulle vilja hitta på. Vad vi kan bidra med är att berätta vad som finns inom IKEA eftersom 

det är så stort. Där ska vi bli bättre och berätta om vilka möjligheter som finns.” (HR 3, 2002-

12-18)  

 
”Vi försöker vara duktiga på att, fast vi är ju långt ifrån jätteduktiga, planera både själv och den 

chef som man har, att man själv börjar tänker på nästa steg. Vad skulle jag vilja göra nästa 

jobb? Vi har inte varit jätteduktiga på utvecklingssamtal.” (HR 3, 2002-12-18) 

 

Respondenterna ser utlandsuppdraget som en professionell utveckling, men 

framför allt en utmaning och en möjlighet att prova på något nytt. 

Expatuppdraget har i majoriteten av fallen inneburit personalansvar, något som 

ingen av respondenterna haft innan utresan.  

 
”Det var oundvikligt och naturligt att jag skulle utvecklas vidare i systemet.” (Oskar, f.d. expat, 

2002-12-12) 

 
”Jag kände att något måste hända, jag behövde en ny utmaning.” (Jussi, repat, 2002-12-13)  

 
”… ett steg i utvecklingen att jobba utomlands. Det hade jag inte gjort innan min tjänst i det 

första landet jag kom till… (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 
”Jag accepterade utlandstjänsten för att det var nystart av något och att det var på ett 

annorlunda ställe… (Billy, expat, 2002-12-05)  

 
”Jag accepterade tjänsten för att det verkade vara spännande, en utmaning. Intressant med nya 

kulturer, arbetet i sig; att bygga upp ett nytt varuhus och utveckla något globalt. 

Förväntningarna var just att det skulle bli spännande och en utveckling i min karriär.” (Oskar, 

f.d. expat, 2002-12-12) 

 

HR 1 påpekar att när expats väl kommer utomlands för att arbeta, får de smak 

på utmaningen, som det innebär att leva i ett annat land.  

 
”Har du flyttat en gång är du inte rädd för att flytta igen, man ser fördelarna med det och man 

märker att det inte är så farligt som det verkar. Man har lärt sig att uppskatta kulturer. De gillar 

nya sätt att leva. Har man en gång tagit steget och flyttat till ett nytt land, så har man även 

släppt på rädslan, då är det lättare att flytta igen.” (HR 1, 2002-12-13)  
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”Jobbar man för länge någonstans, tror jag också det kan vara svårt att jobba i Sverige, därför 

att man vänjer sig vid en viss kultur. Min gamle chef, som också är svensk […] sa att har man 

varit utomlands i mer än tre-fyra år är man fast, därför att man drivs av utmaningar i jobbet där 

[…] Du får därför utmaningar i jobbet, som du inte kan få någon annanstans, så det kan bli 

ganska tråkigt då du kommer till Sverige, Tyskland, eller liknande, där allting fungerar som det 

ska. Alla vet vad de ska göra, alla kommer till jobbet varje dag som de ska, och så vidare. Det 

är mer en kamp att få folk på rätt spår.” (Billy, expat, 2002-12-05)  

 
”Min dåvarande chef sa till mig: Du blir aldrig ute bara två år, det bli mer. När jag kom tillbaka 

bestämde jag mig för att förlänga kontraktet ytterligare två år. Man hade kommit över det här 

och allt fungerade bra, man kände sig trygg på ett annat sätt.” (Svante, repat, 2002-12-13)  

 
”Det som driver mig är jobbet i sig. Det är utmaningen […] Det är mer att göra footprint, om 

man nu kan lyckas med det. Det spolas väl bort någon gång, men kanske för en stund i alla fall. 

Att få göra ett avtryck i organisationen och att det ska bli till något bättre sedan. Vad som är 

bättre kan man säkert ändra åsikt om efter ett tag, och det vet väl alla som skaffar familj och så, 

då är det andra värderingar som styr. För tillfället är det väl det för min del, det vill säga att 

komma närmare nästa steg i karriären, och under tiden göra ett slags avtryck.” (Billy, expat, 

2002-12-05) 

 

Svante (repat) påpekar att företaget är dåligt på att använda expats erhållna 

erfarenheter. HR 1 nämner att repats skulle fungera bra som mentorer, något 

som idag inte sker på ett strukturerat sätt.  

 
”IKEA är dåliga på att ha planerat succession av den erhållna kompetensen. Vi har ju vissa 

nyckelpersoner och nyckelfunktioner där ”back up” behövs hela tiden…” (Svante, repat, 2002-

12-13) 

 
”De passar till exempel bra som mentorer för andra som ska åka ut, eftersom de vet hur det är 

att följa svängningarna. Början kan kännas ny, spännande och lustfylld, men sedan kommer det 

en vardag och eventuellt också hemlängtan.” (HR 1, 2002-12-13)  

 
”Vi sätter oss ju inte och förhör, skriver ner eller pratar med dem. De kunskaper och 

erfarenheter de har delar de med sig av på ett naturligt sätt till sina medarbetare. Vi har så 

många som flyttar runt, så vi kan inte ta tid till anteckningar, noteringar, eller kräva att de ska 

rapportera in vad de sett och hört, utan det är ett kunnande de får dela med sig av i vardagen.” 

(HR 1, 2002-12-13)  

 

Ellinor (repat) påpekar att hon inte delar med sig av sina erfarenheter på ett 

strukturerat sätt, såvida inte någon frågar.  
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”…inte strukturerat, men när folk intresserade delar jag gladeligen med mig av kunskaper och 

erfarenheter.” (Ellinor, repat, 2002-12-13)  

 

HR 3 påpekar att företaget kommer att bättra sig på att ta tillvara på TE 

erhållna kunskaper.  

  
”I de nya reglerna står det nu att när du åker ut som transfer employee så ska du bidra med din 

kunskap om IKEA, bidra med IKEA-kulturen och vara en förebild för dem du möter. ” (HR 3, 

2002-12-18) 

 

 

4.6.3 Externt arbetssökande  

 

De flesta respondenterna påpekade att de varit i kontakt med andra företag 

gällande arbete, under sin utlandstjänst. Expats kan bli uppringda och 

kontaktade av headhuntingföretag eller andra företag som har behov av 

personer med erfarenheter från landet i fråga. En respondent påpekar att företag 

oftast känner till vilka andra utländska företag som är verksamma inom samma 

region och kan på så sätt lätt få tag på en expat. Majoriteten av respondenterna 

berättar att de på något sätt deltog i arbetssökande utanför IKEA. Det skedde 

genom att exempelvis skriva in sig på olika internetsidor eller kontakter med 

externa nätverk.  

 
”Då jag jobbade för IKEA i utlandet, fick jag ett erbjudande från ett möbelföretag i ett annat 

land som skulle starta upp butiker, men jag tackade nej till det.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 
”… Det finns ju ett begränsat antal expats ute i det ställe man är, så de utländska företagen som 

finns där är ju så klart intresserade av dem på plats. I de kontrakten jag blev erbjuden fanns det 

ingen säkerhet, förutom avgångsersättning. I princip kunde man få gå på dagen vid 

uppsägning.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 
 ”Jag sökte inget jobb utanför IKEA då jag var i utlandet, men jag anmälde mig till diverse 

olika internetsidor, headhuntersidor, jobline, men det var lite oengagerat för att kunna få något. 

Det är ju jobbigt att söka jobb nämligen, så att det är lättare att röra på sig internt.” (Billy, 

expat, 2002-12-05) 
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Anton (expat) tror att expats som inte har en klar karriärplanering oftast känner 

osäkerhet och därför söker alternativa tjänster utanför IKEA. 

 
”Om man som utlandsanställd inte har en klar karriärplan efter att kontraktet gått ut så tror jag 

många känner osäkerheten så stor att man börjar leta alternativ. Situationen är inte så ovanlig 

då IKEA har olika personalavdelningar för olika länder och funktioner och en ganska så svag 

global HR.” (Anton, repat, 2002-12-12) 

 

Oskar (f.d expat) antog en tjänst i ett annat företag under hans utlandstjänst. I 

detta fall hade uppsägandet inte att göra med familjesituation eller 

karriärmöjligheter, utan berodde på att de lokalt anställda inte anpassade sig till 

IKEA:s företagskultur (se avsnitt företagskultur), samt att kontaktpersonen 

inom IKEA, som skulle leda till en ny tjänst i ett andra land, lämnade företaget.  

 
”… Vissa nyckelpersoner som jag hade god kontakt och samarbete med slutade. En av de 

kontakterna som försvann var en länk till jobbet som jag planerade ta i utlandet […] jag fick 

inte jobbet där […] i samband med det började jag leta efter nytt arbete…(Oskar, f.d. expat, 

2002-12-12)  

 

Majoriteten av respondenterna berättar att de gärna skulle ta en ny utlandstjänst 

inom IKEA om möjligheten uppkommer vid lämplig tid. Två repats nämner 

även att beslutet om en framtida utlandstjänst även beror på vad familjen tycker 

(se även avsnitt familj).  

 
”… lite längre fram kanske det blir en runda till någonstans ut i världen.” (Ivar, repat, 2002-12-

13) 

 
”Det finns så pass mycket som fortfarande är ogjort i olika delar av IKEA och jag tror också att 

det fortfarande finns mycket att dra nytta av att flytta mellan olika funktioner på IKEA.” 

(Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 
”Jag har bytt jobb sedan jag kom tillbaka. I det längre perspektivet ser jag gärna en ny 

utlandstjänstgöring. Dels tycker jag det är väldigt stimulerande och det finns fortfarande delar 

av världen där utmaningarna och de kulturella skillnaderna är stora. Några av de asiatiska 

länderna lockar definitivt.” (Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 

Svante (repat) påpekar att en anledning till att lämna företaget, skulle vara att 

han inte fann ett arbete som passade eller att han blir erbjuden en tjänst där 

hans nya erfarenheter uppskattas mycket. Ivar (repat) förklarar att full frihet 
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och ansvar skulle kunna få honom att byta arbetsgivare. Samtidigt tillägger han 

att en högre lön hade lockat.  

 
”Om jag inte hade kunna få ett jobb som passade, eller, att ett annat företag hade givit mig ett 

bra jobb där mina nya erfarenheter hade uppskattats mycket högt.” (Svante, repat, 2002-12-13)  

”Ett annat jobb som innebär frihet och ansvar fullt ut. Det är det viktigaste, men även en lön 

som överstiger det jag har idag.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

De flesta av respondenterna berättar att de har arbetat på IKEA under en lång 

period, och att företaget erbjuder tjänster och möjligheter inom flera olika 

områden.  

 
”Jag har i stort sett bara jobbat inom IKEA, och det känns bra […] Det kan kanske komma 

något sidospår som man inte förutsatt, men annars så ja, jag min framtida karriärtrappa inom 

IKEA […] Det känns naturligt. Jag trivs på IKEA.” (Billy, expat, 2002-12-05) 

 
” Jag är 47 år gammal och har jobbat inom IKEA sedan 1972, det vill säga i 30 år.” (Ivar, repat, 

2002-12-13) 

 
”Jag är ganska öppen och flexibel mot förändringar. Skulle ett erbjudande komma utifrån 

IKEA skulle jag beakta det med. Jag egentligen har inte bestämt mig för att jag alltid ska arbeta 

inom IKEA […] Det är så brett så att du kan jobba med mycket olika delar inom IKEA.” 

(Svante, repat, 2002-12-13)   

 
”… jag var fortfarande väldigt intresserad av att jobba på IKEA och ser fortfarande mängder av 

möjligheter […] Jag har väldigt svårt att tänka mig att ta en tjänst inom ett annat företag, men 

man ska ju aldrig säga aldrig.” (Ellinor, repat, 2002-12-12) 

 

Lillemor tror att flera anställda på IKEA blir för trygga i sin tillvaro på 

företaget, där familjekänslan och det kollektiva tänkandet råder. Hon belyser en 

annorlunda sida till att så många väljer att stanna kvar inom IKEA.  

 
”Man arbetar mycket som ett team, det är företaget framför allt, företaget ska gå bra, väldigt 

kollektivt tänkande. Jag tror att de flesta andra företag är mer individuellt uppbyggda, 

hierarkin, att folk ”pushar” sig framåt och det är ett hårdare i klimatet än vad IKEA är. Därför 

tror jag att många IKEA-anställda är rädda för att gå över till den världen där de måste slåss lite 

mer för sig själva.” (Lillemor, f.d. IKEA-anställd, 2002-12-20) 

 

 



 70 

4.7 Motivation  
 

Samtliga respondenter beskriver IKEA som en arbetsgivare som höjer 

motivationen hos de anställda genom att uppmuntra till frihet under ansvar. 

Svante understryker att om en anställd presenterar en idé uppmuntrar företaget 

ofta individen till att utveckla den vidare. De flesta respondenterna anser att 

orsaken till att de stannar kvar inom IKEA är att företaget inger en lustfylld 

känsla samt att de drivs av ett kontinuerligt lärande samt spänningen och 

utmaningarna som organisationen erbjuder.  

 
”Vi som arbetar här har en mycket stor frihet. Har man en idé så får man ofta svar som: Ja, 

intressant, kan du jobba lite mer på det? Det blir motiverande då.” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 
”Jag tror aldrig att jag vaknade en morgon och tänkte: Usch, ska jag arbeta där?”  (Oskar, f.d. 

expat, 2002-12-12) 

 
”Ja, jag var jättemotiverad att ta den nya tjänsten. Eftersom jag själv hade varit i en 

läroprocess, så var ju nästa utmaning att använda sig av det man har lärt sig i en ny situation, så 

att man kan få göra det en gång till och se om man verkligen har lärt sig någonting.” (Billy, 

expat, 2002-12-05) 

 
”De stora förväntningarna var att det skulle bli spännande att lära känna ny kultur, nytt land 

och ett nytt sätt.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

Ivar belyser att han uppskattade IKEA:s sätt att hjälpa honom vid hemkomst, 

vilket harmoniserar med företagets TE policy.  

 
”… det kändes motiverande och skönt att komma hem igen. Jag hade en kort semester innan 

jag började […] De började alltså anställningen med en extra semester på ett nytt företag, för 

att jag skulle kunna fixa till huset, där vi skulle bo. Det tycker jag är ett bra sätt att hjälpa till 

vid hemkomst.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

”TE har rätt till, i samspråk med RC, att ta ut den semester som är nödvändig i samband med 

lokalisering i ett nytt land. Den tiden räknas inte som del av den årliga semestern.”  

(Rules and Guidelines for Transfered Employees, 1998) 

 

De flesta av respondenterna söker efter nya utmaningar, vilket driver dem till 

att fortsätta arbeta inom IKEA. Oskar (f.d. expat) nämner att ett av skälen till 
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varför han tog ett jobb utanför organisationen, var att han erbjöds en tjänst, 

vilket gav större utmaningar än vad IKEA kunde erbjuda. Billy (expat) har 

ungefär samma åsikt och nämner att graden av utmaning är den avgörande 

faktorn till var han tjänstgör. 

 
”… Förmodligen att jag hittar en större utmaning i ett annat företag eller att jag tar mig i 

kragen och startar eget. Med utmaning menar jag då mer utmanande arbetsuppgifter och större 

ansvar.” (Billy, expat, 2002-12-05)  

 

Majoriteten av respondenterna nämnde att de trodde orsaken till många IKEA-

medarbetares arbetsmotivation ligger i deras gemensamma intresse för IKEA:s 

produkter och heminredning.  

 
”Sen är det intressantare att arbeta med produkter som man köper själv och som man ser 

hemma hos vänner, än att arbeta med abstrakta produkter.” (Anton, expat, 2002-12-12)  

 
”Vi arbetar med saker som ligger nära människor, heminredning. Det är inte svårt att motiveras 

när man själv är intresserad av något.” (Svante, repat, 2002-12-13) 

 

Svante (repat) och Billy (expat) understryker vikten av att de känner att IKEA 

bekräftar deras nya kunskap och erfarenheter. Båda respondenterna erbjöds 

tjänster som krävde erfarenhet från deras tidigare tjänst inom företaget. 

 
”…jag kände att jag kunde området som projektet omfattade. Jag kände att det var något jag 

hade energi i att göra.” (Svante, repat, 2002-12-13)  

 
”Jag tycker att de värdesatte min kunskap eftersom de rekryterade mig på grund av att jag hade 

startat upp något i ett annat land.  Det var ju därför jag fick chansen till att komma till det nya 

landet. De ville att jag skulle upprepa det jag hade åstadkommit tidigare.” (Billy, expat, 2002-

12-05)  

 

 

4.8 Ansvar och eget initiativ  
 

HR 2 menar att det viktiga är att den anställde får ett mål att arbeta efter. Hur 

målet nås är sedan upp till individen själv. Påståendet stöds av Ivar (repat), som 

menar att det är skönt att själv planera och utforma strategier. Enligt samtliga 
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respondenter bygger IKEA:s koncept på att de anställda tar egna initiativ. 

Samtidigt som respondenterna anser det vara krävande, menar de att det är just 

det självständiga sättet att arbeta, som leder dem till framgång. 

 
”… det är lite av IKEA:s koncept, det vill säga att man får dra rätt så stora lass själv, samtidigt 

som man bjuds på möjligheter. Det är en del av framgången.” (Billy, repat, 2002-12-05)  

 
”IKEA bygger mycket på egna initiativ och att man själv fixar och tar reda på saker.” (Billy, 

repat, 2002-12-05) 

 
”Man får göra vad man vill. Man får bestämma själv både över arbetsuppgifter och över tider. 

Man får ett mål, det ska du göra och hur jag gör det är det inte så många som lägger sig i. Det 

tycker jag känns skönt. Att man själv får planera och lägga upp strategierna och sedan se till att 

det blir gjort och fungerar.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

Snabba förändringar pågår ständigt inom ett stort internationellt företag som 

IKEA, vilket också påverkar förflyttning av personal. Ivar (repat) berättar att 

utmaningen och ansvaret under utlandstjänsten blev större än förväntat av just 

den anledningen. Erfarenheten av att vara expat leder enligt Anton (expat) till 

ökat ansvar. Vidare förklarar Ivar (repat) att möjligheten till att kunna påverka 

var en viktig motivationsfaktor för val av utlandstjänst.   

 
”Det blev mer övergripande än vad jag hade tänkt mig, då han som var kontorschef fick ett 

jobb i ett annat land redan efter ett halvår och då fick jag ta över den uppgiften …” (Ivar, repat, 

2002-12-13) 

 
”De gav mig ansvar efter, eller på grund av mina erfarenheter från utlandet.” (Anton, expat, 

2002-12-12) 

 
”Jobbmässigt var det att man skulle kunna påverka inriktningen ganska mycket på kontoret. 

Utomlands har man väldigt stora möjligheter att påverka hur inköpskontoret profilerar sig.” 

(Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

De anställda är oftast beroende av kontakter inom organisationen för att ta sig 

vidare i den individuella karriärplanen. Under utlandstjänsten är det viktigt att 

expats i god tid markerar sitt intresse för hemflytt eller eventuell flytt till ett 

annat land. Billy (expat) förklarar att det lönar sig att själv ta kontakt med den 

eller de specifika enheter eller IKEA-länder som kan vara intressanta för den 

sökande. HR 1 betonar även det brinnande engagemanget som en avgörande 
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faktor för att individen ska nå framgång. Då Älmhultsbladet, som är en tidning 

för vad som är aktuellt på IKEA Älmhult, finns publicerad på nätet, kan 

samtliga expats runt om i världen ta del av den. Där finns bland annat 

information om vakanser på IKEA Älmhult.  

 
”Som i många fall på IKEA bidrar det mycket med kontakter. Ofta tror jag att det är så på 

IKEA. Det behövs en kontakt för att komma iväg, men sedan är det mer att det är någon som 

brinner för uppgiften, för då vet de att det löser sig.” (Billy, expat, 2002-12-05)  

 
”Jag fick reda på vad som hände delvis via Älmhultsbladet och dels med en kontakt in på 

företaget. Den personen var samtidigt kontaktperson mellan IKEA i Sverige och den delen av 

IKEA som jag arbetade för i utlandet.” (Jussi, repat, 2002-12-13) 

 
”Sedan har jag ju hunnit flytta en gång till, men då var det på mitt eget initiativ, så då var det 

jag själv som frågade runt.” (Billy, repat, 2002-12-05)  

 

Två respondenter beskriver möjligheten till att kunna jobba så mycket de vill. 

Jussi (repat) nämner det med en ironisk ton, medan Billy (expat) talar om det 

som en lustfylld motivationsfaktor.  

 
”Det är så inom IKEA, man får jobba precis hur mycket man vill.” (Jussi, repat, 2002-12-13)  

 
”Att jag skulle få jobba hur mycket jag ville, det ville jag vara med om.” (Billy, expat)  

 

 

4.9 Anställningstrygghet  
 

Den nuvarande policyn rymmer både regler och riktlinjer, vilket gör att 

förmånerna skiljer sig från individ till individ, beroende på vilken enhet och i 

vilket land som avtalet är skrivet. Graden av anställningstrygghet skiljer sig 

därför mellan olika expats avtal inom IKEA. Ivar (repat) upplyser om att IKEA 

har haft olika sätt att hantera garantier under olika perioder. Svante (repat) och 

Jussi (repat) tydliggör att de inte känt otrygghet inför att säga upp sig i 

ursprungsorganisationen för att ta en utlandstjänst. De kände heller ingen 

osäkerhet inför hemkomsten, eftersom deras avtal innehöll garantier som 

underlättade situationen. På frågan varför Svante (repat) är lojal mot IKEA blir 
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svaret att en av anledningarna är att det går bra för företaget. Då alla går back 

så går IKEA ändå framåt samt att det är ett solitt företag.  

 
”På IKEA har det under olika perioder funnits olika sätt att se på det. Ibland då man åker ut har 

man inte fått några garantier alls.” (Ivar, repat, 2002-12-13)  

 
”Jag sa upp mig. Inget konstigt med det, eftersom jag hade garantin. Garantier har inte varit 

vanligt i Älmhult, men när jag flyttade ut så började de med det mer. Här finns alltid något att 

göra, men det är inte säkert att det är just den stolen; den positionen som man önskat.” (Svante, 

repat, 2002-12-13)  

 
”…jag hade ett avtal i botten som gav mig lönegaranti under ett år om jag skulle avsluta 

uppdraget i förväg. Då hade jag ett år på mig att fixa något annat jobb här i Älmhult. Just då 

var det väldigt viktigt för mig. När jag kom tillbaka efter två bestämde jag mig för att förlänga 

kontraktet ytterligare två år […] allt fungerade bra, man kände sig trygg på ett annat sätt.” 

(Svante, repat, 2002-12-13)  

 

”… att veta vad som väntade mig när jag skulle komma tillbaka var en förutsättning för att jag 

skulle iväg.” (Jussi, repat, 2002-12-13)   

 

Oskar (f.d. expat) beskriver hur han gav upp hus och hem för att åka på 

expatuppdrag med IKEA. Ivar (repat) hävdar att varje repat får lösa situationen 

på eget sätt vid hemkomst. 

 
” Jag sa upp allt hemma, jobb, sålde huset, bilen och allting, flyttade ut med familjen. Vi stod 

där ensamma en kall decemberafton klockan två på natten med två resväskor och visste inte 

hur vi skulle tända ljuset i det nya huset.” (Oskar, f.d. expat, 2002-12-12) 

 
”När du kommer hem så får du lösa det själv.” (Ivar, repat, 2002-12-13) 

 

Även om en garanti inte ges för hemkomsten finns det trots det goda 

möjligheter till att IKEA kan ge stöd och hjälp med flytt samt i sökandet efter 

ett nytt arbete.  

 
”IKEA hjälper en att hitta nytt jobb, det är inte så att man sedan kommer att stå där utan jobb 

[…] samtidigt fanns ingen garanti från någon som helst…” (Oskar, f.d expat, 2002-12-12) 

 
”Jag är dock ganska övertygad om att om man har gjort ett bra jobb, så kan man nog få ett just 

jobb då man kommer tillbaka. Jag var inte speciellt orolig för att jag inte skulle ha en tjänst att 

komma tillbaka till. ” (Ivar, repat, 2002-12-13) 
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Efter några års erfarenhet har IKEA-expats goda kunskaper om ett specifikt 

land och landets affärskultur. Då händer det att de får attraktiva erbjudanden 

från andra internationella och ibland även konkurrerande företag. Till exempel 

nämner Ivar (repat) att amerikanska företag hade ställt en förfrågan. 

Amerikanska avtal innefattar oftast betydligt färre förmåner tillika trygghet.  
 

 ”Ja, av amerikanska företag, både från samma bransch, men även från klädbranschen. […] Det 

finns ju ett begränsat antal expats ute i det ställe man är, så de utländska företagen som finns 

där är ju så klart intresserade av dem på plats. I de kontrakten jag blev erbjuden fanns det ingen 

säkerhet, förutom avgångsersättning. I princip kunde man få gå på dagen vid uppsägning.” 

(Ivar, repat, 2002-12-13) 
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5. ANALYS  
 

I följande kapitel för vi en diskussion genom att relatera de empiriska 

resultaten och de teoretiska ämnesområdena till varandra. Samtidigt varvas 

det med våra egna reflektioner och tolkningar. För att tydliggöra strukturen i 

analysen för läsaren, kommer vi först att presentera hur vi använder oss av 

respektive teoriområde. Med respondenter syftar vi enbart till expats och 

repats.  

  

 

 

Under studiens gång har vi fått en förståelse för vad som motiverar expats att 

stanna i företag. Teorierna gällande expatriation och motivation kommer därför 

att genomsyra hela analysen. En expattjänst leder till personlig utveckling, 

vilken innefattar utmaning, karriärutveckling och arbete i projekt. Det leder i 

sin tur till motivation till att stanna i företag. Företagskulturen ser vi som en 

bakomliggande faktor eftersom den påverkar hela företaget och dess 

aktiviteter. 

 

 

5.1 Personlig utveckling  

 

Inlärning gör att vi kan ta oss för saker, som vi tidigare var oförmögna till 

(Senge, 1999). Två expats berättar om uppdrag de erbjöds och tackade jag till, 

men som de inte riktigt hade kompetens till att utföra. De berättar att 

utmaningen hade stor positiv inverkan på dem, eftersom det gällde att hela 

tiden ligga steget före. Det kan relateras till Moxnes (1986) resonemang om 

behovet av stabilitet och självförverkligande, vilka han anser vara två 

grundläggande och motsatta krafter i det mänskliga psyket. Moxne (1986) 

menar att det samtidigt som det finns en rädsla för det nya och okända finns ett 

starkare behov av utmaningar och att söka nya uppgifter. Pfeffer (2001) hävdar 
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att det i en miljö med förtroende och trygghet är lättare att ge individer nya 

uppgifter, som de aldrig skött förut. Utifrån exemplet ser vi att IKEA har 

skapat en miljö, där det finns förtroende och där företaget utmanar sin personal 

till att växa genom annorlunda uppdrag. Det tror vi kan vara en bidragande 

faktor till att expats känner lust att stanna kvar inom organisationen.  

 

Samtliga respondenter nämner att den största orsaken till att de vill fortsätta 

arbeta inom IKEA är att arbetet ständigt ger dem nya utmaningar, vilket de 

likställer med nya kunskaper och erfarenheter. Eneroth (2001) hävdar att 

kunskap och motivation hör ihop, eftersom det krävs motivation för att 

utveckla och tillämpa kunskap. En expat betonar att det är dags att påbörja 

något nytt då arbetet blir för rutinmässigt och energin börjar sina. Flera 

respondenter nämner att de har ett brinnande intresset för utmaningar. Senge 

(1999) förklarar att det finns en personlighetstyp som har ett kontinuerligt 

behov av inlärning. Författaren liknar personens behov av ny kunskap, som en 

kontinuerlig process. Majoriteten av respondenterna understryker spänningen i 

att få uppleva det okända, som exempelvis en ny kultur och att få arbeta med 

nya människor. En respondent förklarar att anledningen till att han vill lära sig 

så mycket som möjligt på sin befintliga arbetsplats, är för att få ett ännu 

roligare uppdrag.  

 

Vi anser att expats har ett stort behov av att inhämta ny kunskap och ständigt 

utvecklas. Mod, nyfikenhet och äventyrslystnad, är gemensamma karaktärsdrag 

hos samtliga expats och repats vi intervjuat. Samtliga respondenter påpekade 

att faktorer som skulle få dem att byta arbetsgivare, är bland annat om de fick 

en större utmaning och på så sätt utvecklades mer än vad de gör idag. Vi tror 

därför att så länge expats känner att de utvecklas, det vill säga, så länge 

företaget kan erbjuda dem utmanande arbetsuppgifter, kommer de att stanna, 

annars blir följden att de söker sig vidare till ett företag där 

utvecklingsmöjligheter finns. Det stödjer Stahl, Miller och Tung (2002) och 

Tung (1998), som menar att expats värdesätter ett internationellt uppdrag då 

det tillför dem erfarenheter och möjligheter till personlig utveckling, även om 

det inte behöver ske inom samma företag. Författarna påpekar att expats rör sig 

mellan olika företag för att få de bästa möjligheterna till karriärutveckling. Vi 

vill understryka att vi med karriärutveckling menar den personliga 

utvecklingen i form av kontinuerligt lärande, och inte karriärutveckling i form 
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av en högre titel. Det grundar sig i att våra respondenter värdesätter personlig 

utveckling framför högre rank. Det stödjer Arthur och Rousseau (1996) samt 

Stewart (1999), som påpekar att den personliga utvecklingen kommer att styra 

karriärvägarna. Kotter (i Stewart, 1999), menar att om en anställd inte lär sig 

något, måste han/hon gå vidare, även om företaget i fråga ger befordring, vilket 

alltså stämmer överens med majoriteten av respondenternas svar. 

 

Hall (1996) påpekar att det stora målet inom karriären kommer att vara den 

psykologiska framgången, det vill säga känslan av stolthet, vilken varierar från 

individ till individ, eftersom de mänskliga behoven är unika. Billy menar att 

det som driver honom att arbeta kvar inom IKEA är utmaningen att göra ett 

avtryck i organisationen som successivt blir större. De flesta respondenter 

berättar att när de väl åkt utomlands, fick mersmak och ville stanna längre än 

planerat. Vi antar att Lillemor, som valt att inte fortsätta arbeta inom IKEA, har 

haft ett annat behov. Hon menar att det krävs en utlandstjänstgöring för att 

kunna göra karriär inom företaget. Hon såg därför sin framtida karriär inom 

IKEA som osäker. En framtida familj skulle kanske medföra att en expattjänst 

inte var möjlig, vilket i sin tur skulle kunna sätta stopp för hennes karriär. 

Lillemors avvikande ser vi som ett exempel på att individuella behov styr 

karriärens riktning. Det är därför viktigt att företag tar hänsyn till anställdas 

behov vid planering av karriärvägar. 

 

 

5.1.2 Horisontella karriärvägar 

 

Majoriteten av respondenterna har flyttat mellan olika tjänster, områden och 

funktioner inom IKEA, vilket har uppmuntrat dem i deras personliga 

utveckling. Genom att skapa interna karriärmöjligheter har företaget enligt 

Bolman och Deal (1997) samt Grand (1993), motiverat de anställdas drivkraft 

att stanna kvar. Samtliga HR-respondenter påpekar att en av anledningarna till 

att många expats stannar kvar inom företaget är just karriärmöjligheterna, som 

inte nödvändigtvis behöver ske i vertikal riktning utan även på det horisontella 

planet, genom utveckling av kunskapsbasen. Ingen av respondenterna nämner 

klättring i hierarkin som en karriärväg, utan istället belyses vikten av att arbeta 

med olika projekt, både inom olika verksamhetsområden, men även 
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geografiskt. Diskussionen kan relateras till Stewarts (1999) påstående om att 

hierarkierna rasar och att karriärutvecklingen istället kommer att ske i 

horisontella mönster. Bolman och Deal (1997) tillägger att arbetsstyrkan blivit 

mer välutbildad, och därför kräver mer ansvar. Beslutsfattandet har därmed 

kommit ner på lägre nivåer inom organisationer. 

 

Samtliga respondenter belyser vikten av att de får eget ansvar och kan fatta 

egna beslut. Det anser vi bidrar till personlig och professionell utveckling. Vi 

ser därför ansvar och beslutsfattande som tecken på karriärutveckling. 

Resonemanget stöds av bland annat Grand (1993) och Schein (1996), som 

menar att karriärutvecklingen kommer att baseras på vad individerna vet, samt 

vilka färdigheter de har. På så sätt blir lojalitet gentemot företaget minde 

väsentligt för karriären. En expat påpekar att det först är under en ny tjänst som 

han inser hur mycket kunskap som inskaffats under den föregående tjänsten. 

Det anser vi indikera att nya utmaningar, det vill säga steg i karriären, är 

förutsättningar för att expats ska bli medvetna om sin professionella 

utveckling. 

 

 

5.1.3 Eget ansvar vid karriärplanering 

 

Expats på IKEA har kontinuerliga karriärsamtal, där de uppmuntras till att sätta 

upp mål att sträva efter. Vi ser därmed att företaget uppmuntrar expats göra en 

långsiktig karriär inom organisationen. Hur vägen dit ser ut är upp till expats 

själva. Ansvaret för karriärplaneringen läggs därmed över på individen. Vårt 

resonemang stödjer Stewart (1999), som menar att den nya karriärmodellen 

innebär att anställda ansvarar för karriärutvecklingen.  

 

Majoriteten av respondenterna lämnar hus och hem i samband med sina 

expatuppdrag, för ett äventyr som ofta sträcker sig över flera år. Det gör de 

trots att de inte garanteras någon tjänst efter avslutat uppdrag. Oskar (f.d. 

expat) gjorde till exempel en stor uppoffring och tog en risk i att anta tjänsten, 

eftersom det inte fanns några garantier i hans skrivna kontrakt. Vi upplever att 

det är respondenternas lojalitet gentemot IKEA, som bland annat leder till att 

de är villiga att göra uppoffringar och ta risker. 
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Enligt samtliga respondenter sker sökandet efter nya tjänster helt på eget 

initiativ. De förklarar att det inte kändes osäkert att säga upp sitt kontrakt i 

hemlandet för att bli anställd i värdlandet. Två av respondenterna hade 

speciella avtal som gav dem garantier gällande utlandstjänsten, även om det i 

TE- policyn står att det inte ska finnas utrymme för individuell förhandling. Vi 

tror att deras känsla av säkerhet kan bero på att de just haft speciella avtal.  

 

Ovanstående exempel anser vi vara ett tecken på att det finns individuella 

behov som företaget bör ta hänsyn till och därför bör utforma individuella avtal 

med samtliga expats. Det stämmer överens med Stewart (1999), som påpekar 

att karriärvägar och utveckling kommer att vara en förhandlingsbar process 

mellan individen och människorna, som är involverade i projekt. Samtidigt 

håller IKEA fast i sitt traditionella tänkande om att alla ska behandlas lika, det 

vill säga lika avtal ska gälla för alla. Vi anser att den strategin inte 

harmoniserar fullt ut med de individuella behoven hos respondenterna. Till 

skillnad från IKEA:s policy, anser vi att individuella avtal är en förutsättning 

för att tillgodose olika individers behov.  

 

David Noer (i Hall, 1996) menar att de anställda inte litar fullt ut på 

organisationen gällande dess karriär, samtidigt som organisationen inte tar på 

sig ansvaret att förmedla en ny tjänst. Det kan relateras till att majoriteten av 

respondenterna under sina expatuppdrag övervägde erbjudanden från andra 

företag och självmant sökte tjänster utanför IKEA. Även om det i några av 

fallen inte gjordes seriöst, visar det att respondenterna inte tog för givet att 

organisationen skulle ordna en passande tjänst för dem och därför höll alla 

dörrar öppna. Även om respondenterna under expattjänsten, inte bortsåg från 

arbetsmöjligheter på andra företag, ger svaren oss en indikation på att de är 

positivt inställda till att arbeta vidare inom IKEA. De flesta av respondenterna 

har arbetat på företaget minst tio år, vilket vi anser visar lojalitet gentemot 

företaget.  

 

Även om expats inte visar oro för att säga upp kontraktet med hemlandet, 

påpekar majoriteten av respondenterna att företaget kan bli bättre på att hjälpa 

expats som ska återvända till hemlandet att finna lämpliga tjänster. HR-

respondenterna påpekade också att IKEA måste bli bättre på att hjälpa 

hemvändande expats att finna nya jobb. Billy, som nu är expat i sitt tredje land 
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utanför Sverige, anser däremot att det är upp till var och en att själv ta ansvar 

för arbetssökandet inom koncernen. Han anser det vara självklart att varje 

expat ska ta ansvar för det som den gett sig in på. Hall (1996), förklarar att 

meningsskillnaden beror på den nya karriärmodellens krav på större 

självuppfattning och personligt ansvar. Några individer trivs med det egna 

ansvaret, medan andra upplever de lösa tyglarna som en osäkerhet och ett svagt 

stöd från organisationens sida. Det ser vi som ytterligare en anledning för 

företag att utforma individuella avtal för expats. 

 

Trots att samtliga expats har haft stora förhoppningar om att hitta en ny tjänst 

inom företaget efter avslutat expatuppdrag, är det inte alltid tjänsten motsvarat 

expats behov vid just det tillfället. Det stämmer överens med Torbiörn (1994), 

som hävdar att det kan vara svårt att få vakanser att passa tiden för hemkomst. 

Oskar (f.d. expat) berättar att han inte fann en tjänst inom företaget som 

passade hans kunskaper och önskemål, vilket var en av anledningarna till att 

han sökte sig utanför företaget. Schein (1996) och Stewart (1999), påpekar att 

den nya karriärmodellen medför att individerna måste planera sin egen 

karriärutveckling. Därmed blir förmågan att analysera sig själv och finna 

tillgängliga tjänster väsentliga för individens framgång i yrkeslivet. Vi menar 

att även rätt tid, det vill säga bra ”timing”, kan vara en avgörande faktor för om 

en expat stannar kvar inom företaget eller ej. 

 

Tung (1998) och Sthal, Miller och Tung, (2002), påpekar att trots problem med 

repatriation har potentiella expats generellt sett positiva attityder gentemot 

internationella uppdrag. Att lämna ett företag behöver inte innebära något 

negativt för expats karriärutveckling, vilket även förklaras av Oskar (f.d. 

expat), som lämnade IKEA efter sin expattjänst. Han berättar att det var ett 

naturligt steg i hans personliga utveckling att söka sig utanför organisationen, 

eftersom han inte fann en lämplig tjänst inom företaget.  Han påpekar även att 

han fortfarande kan tänka sig att åka på ett nytt expatuppdrag.  

 

Samtidigt som Oskars utgång från IKEA verkar ha varit ett naturligt steg i hans 

karriärutveckling, ser vi det även som ett tecken på att det inte alltid fungerar 

att lägga ut hela ansvaret för karriärutveckling på individen själv. Kanske 

passar inte det ansvaret just för expats, eftersom de befinner sig i en annorlunda 

situation än andra fast anställda. Vi tror att företag kan stödja expats i 
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arbetssökandet, och därmed få behålla fler. Annars riskerar arbetsgivare att 

som i Oskars fall, förlora en värdefull expat, som har flera års erfarenheter av 

utlandsarbete inom organisationen. 

 

Resonemanget stödjer Torbiörns (1994) påstående att en bevakning av 

vakanser i ursprungsorganisationen gjord av HR-avdelningen, kan underlätta 

för expats att finna en lämplig befattning vid hemkomst.  Även Black och 

Gregersen (1999) menar att företag som hjälper sina expats i 

repatriationprocessen, lyckas bättre med att behålla dem. Enligt HR 3 lämnar 

12,5 % (totalt inom hela koncernen) av de som återvänder till sina hemländer 

företaget. I jämförelse med vad Fredrik Bendroth (2002-10-07) påstår; att en 

tredjedel av alla repats lämnar företaget, samt studien gjord av Black och 

Gregersen (1999), där 25 % av alla repats lämnade företaget efter hemkomsten, 

är situationen på IKEA inte så alarmerande.  

 

Allred, Snow och Miles (1996), påpekar att organisationer kan skapa 

stödsystem och förutsättningar så att individerna själva kan ta kommandot över 

sin egen karriär, samtidigt som de bildar egna nätverk och relationer. Som det 

ser ut idag är det upp till varje expat på IKEA att signalera när hemvändandet 

ska ske eller när det är dags att åka vidare till ett annat land. Samtidigt söker de 

själva tjänster inom företaget samt utnyttjar sina kontakter och nätverk för att 

säkra ett jobb efter avslutat utlandsuppdrag. Det relaterar vi till Jones och 

DeFillippe (1996) och Hall (1996), som påstår att gränslösa karriärer bland 

annat uppstår genom att informella nätverk och kontakter skapas och utnyttjas. 

Det är de tillsammans med arbetsutmaningarna som kommer att vara 2000-

talets källor för den individuella utvecklingen. Oskar (f.d. expat) hade till 

exempel otur, då hans kontaktperson för en framtida tjänst lämnade företaget. 

Det var en av anledningarna till att han sökte arbete utanför organisationen. 

Därmed anser vi att egna kontakter och nätverk, kan påverka om expats stannar 

kvar i företaget eller inte. Följden blir att företag bör skapa ett stödsystem för 

att bildandet av kontakter ska vara möjligt. Det kan exempelvis göras genom 

en global företagskultur, vilken vi diskuterar ytterligare under avsnitt 5.3.  

 

Intervjusvaren visar att företaget inte garanterar en lämplig tjänst, även om det 

skett en kompetenshöjning hos individen. En orsak kan vara att det tar tid innan 

en önskad tjänst blir ledig. Svante och Ivar är två respondenter som tagit en 
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tjänst med mindre ansvar än önskat efter expatuppdragets slut. Ivar fick vänta i 

två och ett halvt år innan han fick en tjänst som motsvarade hans önskemål, 

medan Svante fortfarande väntar på en tjänst med personalansvar. Majoriteten 

av respondenterna, inklusive Svante och Ivar, påpekar att det som skulle få 

dem att lämna företaget bland annat är om de fick arbetsuppgifter med större 

ansvar kopplat till nyförvärvade erfarenheter än vad de har idag. Det anser vi 

belyser vikten av att företag erbjuder expats utmaningar utifrån individens 

behov. En förutsättning för det är, enligt Torbiörn (1994), att både företag och 

expats tänker i termer av horisontella karriärvägar, något som vi anser görs på 

IKEA. 

 

Respondenternas svar stödjer inte studieresultaten gjorda av Selmer (1998) och 

Adler (2001, i Stahl, Miller och Tung, 2002), vilka visar att potentiella expats 

ofta ställer sig kritiska mot expatuppdrag, bland annat på grund av rädslan för 

en negativ karriärutveckling. Majoriteten av respondenterna berättade att de 

gärna skulle anta ännu ett expatuppdrag. Intervjusvaren ger inga indikationer 

på att de ställde sig kritiska gentemot utlandsuppdrag gällande deras 

karriärutveckling, varken före eller efter genomfört utlandsuppdrag. Det tror vi 

beror på att respondenterna såg (och ser fortfarande) sina expatuppdrag som en 

individuell utveckling och ett steg i karriären, eftersom nya utmaningar står på 

spel. För dem verkar titlar spela mindre roll, vilket vi tror kan bero på att den 

amerikanska affärskulturen skiljer sig från den svenska. Det stödjer Brake, 

Walker och Walker (1998), vilka menar att amerikanska företag oftast är 

hierarkiska i strukturen. Det hävdar även Hofstede (1994), som tillägger att 

svenska företag är mer platta i strukturen. IKEA är exempel på en platt 

organisation, där karriärvägar är uppbyggda i horisontell riktning. I en platt 

organisation är det enligt Schein (1996), Stewart (1999) och Hall (1996), själva 

arbetsuppgifterna som är centrala och inte positionen i företaget. Sett ur den 

synvinkeln är karriärutveckling baserad på individers kunskap och färdigheter.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna påpekar att en större utmaning skulle 

kunna få dem byta arbetsgivare, visar de förvånansvärt lite intresse av att byta. 

De flesta svaren anser vi tyder på att respondenterna känner att företaget 

erbjuder dem den personliga utveckling som de har behov av. Däremot är det 

inget som tyder på att IKEA är det enda företaget som kan erbjuda 

respondenterna den möjligheten. Precis som de själva säger kommer de 
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troligtvis att stanna inom IKEA så länge de känner att de utvecklas och får nya 

spännande utmaningar. Vi anser att IKEA hittills har skapat gränslösa 

karriärvägar i en organisation med många möjligheter till utveckling, vilket vi 

tror medför att expats stannar. Det stödjer påståendet om den gränslösa 

karriären, vilken enligt Jones och DeFillippe (1996), Stahl, Miller och Tungs 

studie (2002) och Arthur och Rousseau (1996) kännetecknar dagens och 2000-

talets karriärmönster. Den interna motivationen, i form av personlig utveckling, 

har med andra ord större betydelse än den externa motivationen i form av 

finansiella fördelar, status och position.  

 

 

5.1.4 Projektarbete 

 

Samtliga respondenter arbetar (både nu och under deras utlandstjänst) i 

projektform, vilket enligt Stewart (1999), är en alltmer vanlig arbetsform. 

Cleland (1999) menar att projekt har definierade mål, men att vägen dit är upp 

till individen att forma. Majoriteten av respondenterna påpekar att det känns 

motiverande att själva utforma handlingsplaner samt se planerna 

implementeras i organisationen. Vi tror att de på så sätt känner sig involverade 

i arbetet och känner att de gör en betydelsefull insats. Planeringen och 

genomförandet av projekt tror vi därmed bidrar till ökad arbetsmotivation. Det 

stödjer Nelson (1999) och Savery och Wingham (1991, i Ambrose och Kulik, 

1999), som påpekar att anställda motiveras av att känna sig betydelsefulla och 

ha inflytande i arbetet. Det belyses även av Boethius och Edin (1993) och 

Revstedt (1995), som menar att det är den inre motivationen som måste 

påverkas om individen ska känna mening och övertygelse i sitt arbete. Samtliga 

respondenter nämner att företaget uppmuntrar dem till att ta egna initiativ och 

att deras arbete innefattar stort eget ansvar. Vi tror att de på så sätt bli 

motiverade, vilket i sin tur ökar deras engagemang och trivsel i företaget. Vi 

upplever även att respondenterna känner att de, genom sitt stora 

ansvarsområde, har möjlighet att påverka och förändra arbetssituationen. Det 

stämmer överens med Revstedt (1995), som påpekar att engagemang och hopp 

har en stark påverkan på motivationen. 
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I enlighet med Cleland (1999) tror vi att projektarbete innebär större 

karriärmöjligheter, speciellt för individer som söker större ansvarsområde, som 

exempelvis personalansvar. Vi anser att projektarbeten ger respondenterna 

utmaning och stimulans i arbetet, eftersom det medför större ansvarsområde 

och beslutsfattande. Cleland (1999) menar att projektarbete på så sätt bryter ner 

traditionella hierarkier och att horisontella strukturer formas istället.  Det anser 

vi vara ett viktigt bidrag till respondenternas personliga utveckling, vilket vi 

tror påverkar beslutet att stanna inom företaget.  

 

Respondenterna påpekar att det var deras tidigare erfarenheter och kunskaper 

som låg till grund för att just de fick möjligheten att ta ett expatuppdrag. Enligt 

Lundin och Packendorff (1995), bör företag sluta se projekt som verktyg och 

istället se dem som temporära organisationer. Resonemanget relaterar vi till 

situationen på IKEA, där ständigt nya projektarbeten bidrar till rörlig personal. 

De flesta respondenterna påpekar att möjligheten till nya uppdrag driver dem 

att fortsätta arbeta inom IKEA. Vi ser det i relation till vad Hartman och 

Lundin (2000) menar kännetecknar individerna i ett arbetsprojekt, nämligen en 

ständig förflyttning mellan olika projekt, samt en strävan efter nya utmaningar 

inom företaget. Även Cleland (1999) påpekar att individer som arbetar med 

projekt, självmant söker sig vidare till nya utmanande projekt. Vi tror att det är 

just denna ständiga utmaning, som har betydelse för respondenternas 

karriärplaner. Stewart (1999) beskriver återkommande projektarbete som en 

successiv utveckling av en individs förmåga och menar att benägenheten att 

anta allt viktigare och svårare projektuppdrag ökar i takt med den personliga 

utvecklingen. Vi anser att IKEA  vinner på att kontinuerligt erbjuda nya 

projektuppdrag, eftersom det leder till personlig utveckling hos expats och 

repats, vilket motiverar dem att stanna kvar. 

 

När anställda är motiverade, känner de stolthet över sina prestationer (Boethius 

och Ehdin, 1993). Intervjusvaren ger oss en indikation på att de anställda trivs 

på IKEA och att de känner sig stolta över sina prestationer inom företaget. 

Samtidigt är de på ständig jakt efter nya utmaningar. Eftersom IKEA är ett stort 

och internationellt företag, pågår det ständiga förändringar, vilket innebär fler 

möjligheter till nya projekt och utmaningar för de anställda. Expatuppdrag är 

ett exempel på projekt som uppstår när IKEA öppnar upp eller expanderar sin 

verksamhet i nya länder. Behovet av expats ökar därmed och fler 
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utvecklingsmöjligheter skapas för potentiella expats. Att vara medveten om att 

det finns möjligheter till utveckling är enligt Herzberg, Mausener och 

Snyderman (1959), samt Mulvey, Ledford och LeBlanc (2002), en 

motivationshöjande faktor. 

 

Hartman och Lundin (2000), påpekar att arbetsprojekt genomförs gruppvis och 

att det därför bygger upp en stark lokal kultur och känsla av tillhörighet. De 

flesta respondenter förklarar att de kände en stark tillhörighetskänsla som 

expats eftersom företagskulturen var stark, vilket diskuteras vidare under 

avsnitt företagskultur. 

  

 

5.2 Rätt förväntningar och uppskattning 
 

Samtliga expats på IKEA har fått klara besked om att en ny tjänst inom ett 

specifikt område inte kan garanteras. Majoriteten av respondenterna påpekar att 

de inte hade några speciella förväntningar på hemvändandet, eftersom de helt 

enkelt inte visste vilken deras nästa tjänst skulle bli. Black och Gregersen 

(1999) påpekar hur viktigt det är att expats känner till anledningarna till 

expatuppdrag. Det skapar rätt förväntningar om exempelvis befordring vid 

hemkomsten. Även Torbiörn, (1994) och Bender och Fish (2000), menar att 

förväntningarna inför hemvändandet är av stor betydelse för om expats stannar 

kvar i företaget eller inte. Vi tror att den ärliga kommunikationen mellan 

företaget och respondenterna har bidragit till att rätt förväntningar skapats.  

Expats på IKEA är därför beredda att ta en mindre önskvärd tjänst i väntan på 

att den rätta tjänsten ska bli ledig.  

 

Feldman och Thompson (1993), menar att realistiska arbetsförväntningarna 

påverkar expats förtroende för organisationen. Vår studie visar att samtliga 

respondenter var medvetna om vad som väntade dem i utlandet och att deras 

arbetsuppgifter stämmer överens med deras förväntningar. Det tror vi har 

bidragit till ökad arbetstillfredsställelse, och en motivation till att stanna i 

företaget.  Downes, Thomas och Singley (2001) påpekar att positiva 

arbetserfarenheter under expatuppdrag motiverar expats att stanna kvar i 

företaget. Samtliga respondenter har fått positiva upplevelser från sina 
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uppdrag, vilket vi tror är en av anledningarna till att de flesta skulle kunna 

tänka sig att åka utomlands igen. 

 

Det är viktigt att företag visar ärlig uppskattning och sätter värde på repats 

erfarenheter på ett tydligt sätt (Stahl, Miller och Tung, 2002). Bender och Fish 

(2000) menar att om repats inte känner att deras nya kompetens och färdigheter 

utnyttjas av organisationen, kan det leda till missnöje med ny befattning och 

ansvarsområde. Känslorna kan slutligen leda till att individen i fråga lämnar 

företaget. Ett fåtal respondenter anser att företaget brister i användandet och 

tillhandahållandet av den kunskap som genererats under utlandsuppdraget, 

vilket är något som respondenterna upplever som negativt. En anledning till 

det, tror vi kan vara att det inte sker strukturella utvärderingar av expattjänster. 

Det ser vi som ett tecken på att organisationen inte alltid är medveten om vilka 

erfarenheter och nya kunskaper som utlandsuppdraget givit de anställda. 

Eftersom expats inte uppmanas att dela med sig av sina nya erfarenheter och 

kunskaper, har det exempelvis inte kunnat utformas mentorprogram för att 

underlätta repatriationfasen, något som enligt Harris och Moran (1991), samt 

Tobiörn (1994) kan underlätta repatriationproblematiken.   

 

Nelson (1999), hävdar att uppskattning är en av flera faktorer som motiverar 

individer mest. Individerna måste känna att deras arbete bidrar till någonting, 

för att på så sätt bli erkända. Resonemanget stödjer Herzberg, Mausener och 

Snyderman (1959), vilka påpekar att erkännande och åstadkommande är 

positiva för den interna arbetsmotivationen. De flesta respondenter i vår studie 

belyser vikten av att organisationen tar tillvara på deras nya kunskaper och 

erfarenheter från expatsuppdraget. Eftersom expatuppdragen bygger på tidigare 

erfarenheter inom företaget, anser vi att företaget värdesätter individernas 

kunskap. Vi tror att respondenterna på så sätt känner energi och motivation till 

att fortsätta arbeta och anta nya utmaningar. IKEA har enligt Revstedt (1995), 

skapat tilltro, eftersom respondenterna känner att någon tror på deras förmåga 

och kapacitet. Genom att uppmuntra respondenterna till att förflytta sig och 

anta tjänster baserade på tidigare erfarenheter och kunskaper, känner expats att 

organisationen är medveten om och tror på deras potential. Det relaterar vi till 

Savery och Wingham (1991, i Ambrose och Kulik, 1999), som menar att 

intressanta arbetsuppgifter samt känslan av att göra en insats, är de interna 

motivationsfaktorerna som krävs för att känna arbetstillfredsställelse. 
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5.3 Företagskultur 
 

IKEA har en mycket stark företagskultur, som färgas av svenska värderingar. 

Företagskulturen präglas även av en stark vision som genomsyrar hela 

företaget. Visionen härstammar från grundaren Ingvar Kamprad och hans rötter 

i den småländska kulturen, som kännetecknas av bland annat sparsamhet, 

ödmjukhet och flexibilitet. Det centrala tänkandet inom IKEA är sparsamhet, 

vilket är ett återkommande slagord i företaget.  

 

Lillemor understryker hur spar-mentaliteten ibland kan gå till överdrift. Det 

finns somliga saker som hon inte skulle prioritera bort för att IKEA ska spara, 

exempelvis familjen. Ställningstagandet belyses med ett exempel från 

respondentens yrkesverksamma tid på IKEA, då en chef valde att lägga sin 

avresedag till ett internationellt tjänsteuppdrag på en fredag istället för på 

söndagen. Anledningen var att spara några tusen kronor och därmed offrade 

han en helg med sin familj. På detta sätt tror vi att chefen bidrog till att sprida 

företagskulturen. En annan värdering som präglar IKEA är att inte göra 

skillnad mellan rik och fattig. IKEA betonar i visionen att företaget grundades 

då Sverige var ett exempel på ett samhälle där man brydde sig om varandra, 

där rik och fattig togs om hand (www.ikea.se). Vi anser att Lillemors 

värderingar inte överrensstämmer med IKEA:s vision. Det tror vi är den största 

anledningen till att hon valde att inte fortsätta arbeta inom företaget. 

 

Flera av respondenterna menar att deras värderingar, stämmer väl överens med 

vad IKEA-kulturen står för. Det handlar om att vara enkel, jordnära, och 

lågmäld. IKEA-medarbetare ska inte göra för stort väsen av saker och inte visa 

sig vara förmer än någon annan i organisationen. De ska med andra ord ”inte 

spela Allan”, som en av respondenterna uttrycker det. Vi antar att IKEA-andan 

är ett av skälen till varför de stannar kvar inom företaget. HR 3, som själv är en 

expat beskriver IKEA-medarbetares sätt att umgås, som enkelt och ledigt. 

IKEA är en ickehierarkisk organisation, där titlar inte sätts i fokus. Vidare 

pekar HR 3 på att det är lätt att plocka ihop de människor som behövs och har 

något att tillföra, inför exempelvis ett projekt, utan att titlar spelar någon roll.  
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Morgan (1997) anser att den nationella kulturen är rotad i värderingar, medan 

företagskulturen är mer kopplad till arbets- och organisationskomponenter. Vår 

studie visar däremot att företagskulturen är starkt knuten till respondenternas 

värderingar. Eftersom symboler har stor makt, kan de påverka organisationen 

och individerna (Bolman och Deal, 1997). Varumärket IKEA, ser vi som en 

symbol med djup förankring i svensk kultur och tradition, vilket inte minst 

logotypen påminner om då den, likt den svenska flaggan, är gul och blå. Vi kan 

tydligt se vikten av organisationens symboler, eftersom de är förankrade i 

företagets värderingar, som respondenterna identifierar sig med.  

 

Locke (1976, i Ambrose och Kulik, 1999), påpekar att värderingar är faktorer 

som har stark påverkan på arbetsattityder och därmed även 

arbetstillfredsställelse. Boethius och Ehdin (1993), belyser vikten av två krav, 

vilka måste uppfyllas för att skapa förutsättningar för arbetsmotivation. Det ena 

är att företag har ett värderingssystem, vilket skapar visioner och mål samtidigt 

som det representerar företagets inriktning och etik. Det andra kravet är att de 

anställda är klara över sina egna värderingar, och kan se om företaget kan 

tillgodose deras personliga behov. IKEA:s vision, tillika affärsidé, är att 

erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar 

till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem och ändå ha 

pengar kvar. De flesta respondenter nämner att IKEA:s vision därmed 

underlättar människors vardag. Vidare anser de att det är motiverande att se 

företagets produkter hemma hos vänner. Vi tror det bidrar till att 

respondenterna känner större engagemang i sitt arbete, eftersom 

respondenterna kan identifiera sig med företagets vision. Det leder till en ökad 

arbetstillfredsställelse, vilket vi tror bidrar till att de stannar kvar inom 

företaget.  

 

En repat berättar om ett affärsmöte, där representanterna för ett utländskt 

företag, som IKEA skulle göra affärer med, kom klädda i Armanikostymer, 

medan IKEA:s representanter kom klädda i finare byxor och rutig skjorta. Vid 

det tredje mötet mellan samma individer, kom de utländska företagsdeltagarna 

klädda likt IKEA:s representanter. Moxnes (1986), menar att mstatusskillnader 

kan väcka en rädsla bland dem som inte befinner sig på de högre nivåerna. Att 

undanröja statusmarkörer och andra symboler, som stärker hierarkier är därför 

viktigt. Vi anser att IKEA genom sin enkla och prestigelösa företagskultur 
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vidhåller en platt organisation, där medarbetarna behandlas lika och rättvist. 

Det tror vi leder till att de trivs på företaget. Lillemor instämmer med att 

organisationen vill utge sig för att vara prestigelös och jordnära, men i kontrast 

anser hon att företagskulturen är överdriven och tillkonstlad. Lillemors 

personlighet, som hon anser vara ”den kritiska typen”, överensstämde inte med 

företagets värderingar. Hon anser att om en individ ska trivas på IKEA måste 

IKEA-konceptet köpas fullt ut. Vi anser att Lillemors kritiska inställning till 

företaget berodde på att hennes värderingar inte överrensstämde med det som 

företagskulturen står för. Hon hyste därför inte samma lojalitetskänsla till 

företaget, som övriga respondenter. Det stödjer Morgan (1997), som även 

påpekar att informella åsiktsskillnader kan ge upphov till motsättningar, vilka 

ofta har en nära koppling till ideologiska frågeställningar.  

 

Utifrån respondenternas svar kan vi utläsa att företagskulturen genomsyrar 

samtliga bolag inom den internationella koncernen. En expat förklarar att IKEA 

bygger upp snarlika avdelningar i de länder där företaget är verksamt. Vi tror att 

det leder till att expats på IKEA känner igen sig oavsett var i världen de befinner 

sig. Eftersom expats även förmedlar IKEA-kulturen under sina expatuppdrag, tror 

vi det leder till att de känner samhörighet och stolthet. Vi antar att det bidrar till en 

positiv expatupplevelse, som respondenterna gärna upplever igen.  

 

 

5.3.1 Organisationstillhörighet 

 

Enligt Senge (1999) tycker människor det känns meningsfullt att tillhöra en 

stor grupp, eftersom de då kan känna samhörighet. För många blir erfarenheten 

av att vara en del av en grupp så speciell att de strävar efter att uppleva känslan 

på nytt. Oskar beskriver att det finns en familjär känsla inom IKEA, och trots 

att han inte längre arbetar på företaget, finns den starka tillhörighetskänslan 

kvar. Han påpekar att han gärna skulle vilja komma tillbaks till IKEA om rätt 

möjlighet erbjuds. IKEA:s företagskultur tror vi leder till en känsla av 

samhörighet och gemenskap bland respondenterna. Vi får känslan av att 

respondenterna identifierar sig mer som IKEA än att de är anställda på 

företaget. Vi anser att det leder till att de känner sig djupt involverade i 

organisationen, vilket i sin tur skapar arbetsmotivation. Deal och Kennedy 
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(1983) påpekar att desto starkare och mer genomträngande kulturen är, desto 

större samhörighet känner de anställda med företaget. Därmed ser de sig själva 

som en betydande del av verksamheten. 

 

Två av respondenterna anmärkte att företagskulturen, under utlandsuppdraget, 

bidrog till att det specifika landets kultur samt kulturskillnaderna inom 

företaget tonats ner. Vi upplever det som att respondenterna, under sina 

expatuppdrag, uppskattade den starka IKEA-kulturen. Oskar påpekar att en av 

orsakerna till att han lämnade företaget var att företagskulturen försvagades på 

den enhet där han arbetade som expat. Subkulturella meningar kan bildas 

genom att organisationens medlemmar inte hyser samma lojalitetskänsla 

gentemot företaget.  

 

En organisation kan också vara splittrad och präglas av många olika idéer om 

hur organisationen borde arbeta för att nå bäst resultat. Sådana åsiktsmönster, 

fragmentiserade, eller integrerade, kan vara avgörande för hur organisationen 

tar itu med de utmaningar den ställs inför (Morgan, 1997). Samtidigt som 

IKEA månar om företagskulturen vill företaget värna om mångfald och 

uppmuntra till kulturell blandning av personal (Borglund, Readme, 2002). 

Vidare nämner de att den kulturella erfarenhet de fick som expat berikade dem 

och att de därför gärna ger sig ut på ännu ett expatuppdrag. Kulturella 

erfarenheter i sig är däremot ingen avgörande faktor för om de väljer att stanna 

kvar i organisationen.  

 

Sammanfattningsvis har IKEA lyckats skapa vad Kets de Vries (2002) menar 

kännetecknar ett globalt motivationssystem, det vill säga ett system som 

tillgodoser de anställdas behov av gemenskap, utveckling och mening (genom 

att anställda känner stolthet över företaget), vilket genomsyrar hela 

organisationen. 
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5.4 Familjesituation 
 

Samtliga respondenter tog upp familjesituationen på eget initiativ under 

intervjuns öppna fråga. Familjesituationen har på något sätt påverkat samtliga 

respondenters professionella roll under expatriationprocessen. Majoriteten har 

familj, vilket påverkar deras beslut, inte bara till att acceptera en utlandstjänst, 

utan även i frågan om hur länge de ska vara iväg. I vissa fall är familjen också 

avgörande för om expats överhuvudtaget ska stanna i företaget. Enligt Torbiörn 

(1994) finns det inga forskningsbelägg som talar för att det generellt skulle vara 

bättre eller sämre att sända ut folk utan medföljande familj. 

 

Fem respondenter nämner att företaget i större utsträckning bör hjälpa 

medföljande parter att finna arbete i samband med utlandsuppdrag. En 

respondent som själv inte har familj, tog ändå upp problematiken och refererade 

till en före detta expat-kollegas familjesituation. Torbiörn (1994), belyser vikten 

av att företag tar hänsyn till familjen vid planering av en utlandstjänstgöring. 

Familjefaktorer kan orsaka avbrott i utlandstjänsten, men spelar även in för 

framgångsrika stationeringar. Intervjuerna visar hur viktigt det är att hela 

familjen trivs under expatuppdraget. Oskar (f.d. expat), påpekar att familjens 

trivsel beror mycket på familjemedlemmarnas personligheter. Somliga personer 

acklimatiserar sig lättare och snabbare än andra, och trivs med förändringar i 

tillvaron.  
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6. SLUTSATSER 
 

Tidigare forskning visar att företag haft problem med att integrera expats tillbaka 

in i ursprungsföretaget. Vår studie visar att expats också ser det som ett problem, 

om de inte känner att företaget uppskattar deras nya erfarenheter och kunskap. 

Genom att ha betraktat situationen utifrån individens perspektiv, har vi fått en 

bättre förståelse för vad som motiverar expats att stanna kvar inom företag. 

 

Resultatet från vår studie visar att vissa förutsättningar ligger till grund för att 

expats ska motiveras till att stanna inom samma organisation. En platt organisation 

med horisontell karriärutveckling och en stark företagskultur är exempel på det. 

De flesta studier gällande expats och deras karriärvägar, är oftast gjorda på 

amerikanska och tyska expats. Amerikanska och tyska företag är oftast hierarkiska 

i strukturen, vilket vi tror påverkar expats arbetssituation. På IKEA och många 

andra svenska företag är organisationsstrukturerna däremot platta, vilket främjar 

horisontella karriärvägar. Karriärvägarna kan därmed bli fler, vilket innebär 

möjligheter till ständigt nya utmaningar. I horisontella karriärvägar är det viktigare 

att utveckla sin kunskapsbas än att få en högre titel. Det leder i sin tur till personlig 

utveckling, vilket enligt vår studie är en stark motivationsfaktor till varför expats 

väljer att stanna. Vår studie visar att expats söker sig till mer utmanande uppdrag 

om arbetet blir för rutinmässigt eller om deras yrkesutveckling stagnerar. 

 

Den platta organisationsstrukturen medför att ansvar och beslutsfattande flyttas 

nedåt i organisationen, vilket uppskattas av expats och repats. Inom IKEA görs det 

genom arbete i projektform, som är ett arbetssätt som förhindrar hierarkier och 

sätter arbetsuppgifter istället för position i fokus.  

 

Eftersom många företag inte planerar inför expats hemkomst, kan det vara svårt att 

få tag på lämpliga tjänster. Det medför att möjligheterna till att headhunta expats 

ökar. Det är därför viktigt att företag, genom ärlig kommunikation, skapar rätt 

förväntningar gällande expats arbetssituation.  
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Om företag lägger över en stor del av ansvaret för karriärutveckling och internt 

arbetssökande på expats, bör de skapa en struktur som möjliggör det. Det kan till 

exempel göras, som i IKEA:s fall, genom en global och prestigelös företagskultur, 

där anställda uppmuntras till att skapa kontakter och nätverk på alla plan i 

organisationen. Företag bör därför skapa en miljö där alla anställda kan 

kommunicera med varandra oavsett titel eller position.  

 

Tidigare forskning visar att många expats söker sig till andra arbetsgivare om de 

inte erbjuds tjänster som passar deras individuella utveckling. Det visar att det 

oftast krävs flera företag för att tillgodose en gränslös karriär. Vi ser däremot att 

IKEA, som ensam arbetsgivare, har lyckats skapa en gränslös organisation där 

möjligheter till gränslösa karriärer finns. Det tror vi är huvudorsaken till att 

företaget lyckats behålla dubbelt så många expats än vad vi kunnat utläsa av 

tidigare studier. Vi har även förstått att expats endast kan uppleva ett företags 

karriärmöjligheter som gränslösa, om de kan identifiera sig med företagets 

värderingar. Annars kan organisationen istället upplevas som begränsad.  

 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
 

Eftersom vi har begränsat oss till att intervjua respondenter på IKEA, är vi 

medvetna om att resultaten inte nödvändigtvis stämmer överens med 

uppfattningar hos personer på andra företag. Det hade även varit intressant att 

göra en jämförande studie mellan svenska internationella företag, för att se 

huruvida resultaten skiljer sig. Då det framkommit ur vår studie att IKEA har 

en ovanligt stark företagskultur, vore det intressant att undersöka om resultaten 

är typiska eller om de skulle bli desamma på andra företag. Eftersom 

horisontella karriärmöjligheter kan begränsas av företags storlek, hade det även 

varit intressant att genomföra studien på mindre företag än IKEA.   

 

Utifrån intervjuresultaten kan vi utläsa att arbete i projektform ökar expats 

motivation till att stanna kvar inom samma företag. En liknande studie skulle 

därför kunna genomföras på ett företag som inte arbetar i projektform i lika 

stor utsträckning.   
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Eftersom det i vår studie endast deltog en kvinnlig expat, hade det också varit 

intressant att undersöka huruvida kvinnliga expats ser annorlunda på 

situationen. Är det samma faktorer som motiverar manliga respektive kvinnliga 

expats? Är det färre kvinnor som tar sig an expatuppdrag och i så fall, vad 

beror det på?  

 

Vid genomförandet av en likartad studie vid ett senare tillfälle, kan 

verkligheten, till exempel arbetsmarknaden, se annorlunda ut och på så vis 

påverka resultatet. Vi är även medvetna om att IKEA sätter en ny expatpolicy i 

verket år 2003, vilket kan påverka framtida studieresultat på företaget.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1     

INTERVJUFORMULÄR FÖR EXPATS OCH REPATS 

 

BAKGRUND 

1. Bakgrund, hur länge har du arbetat inom IKEA? 

2. I vilket land/länder har du varit expat i? När ? Hur länge?  

 

NÄR DU FICK FÖRFRÅGAN OM UTLANDSTJÄNSTEN 

3. Syftet med utlandsuppdraget? 

4. Vad tror du bidrog till att just du fick utlandsuppdraget? 

5. Varför accepterade du utlandstjänsten?  Vilka förväntningar hade du? 

6. Hur lång tid i förväg fick du förfrågan? 

7. Arbetade du med att överföra/dokumentera din dåvarande kunskap innan du 

fick förfrågan att åka utomlands?  

8. Om ja: Hur? (verbalt/skriftligt) På eget eller företagets initiativ? 

9. Skulle det kunna ske på ett bättre sätt? Om ja: hur? Om nej: varför inte? 

10. Förändrades det (fråga 7) efter att du accepterat utlandsuppdraget? 

11. Tog någon över din tjänst eller arbetsuppgifter å hemmaplan?  

12. Om ja: Hur gick det till? Om nej: Varför inte? 

13. Förbereddes du inför ditt utlandsuppdrag? Om ja, hur? Om nej: Varför inte? 

14. Skedde en kommunikation mellan dig och arbetsplatsen i värdlandet inför 

uppdraget? Om ja: Vilken och hur? Om nej: Varför inte? 

15. Visste du vad som väntade dig då du kom tillbaka? Vilka var dina 

förväntningar på hemvändandet? 

16. Garanterades du en minst likvärdig befattning vid hemkomsten? Om ja: Var 

det avgörande för att du skulle ta utlandstjänsten?  

17. Om nej: Vad ansåg du om det?  

 

UNDER UTLANDSVISTELSEN 

18. Tillförde utlandsuppdraget dig nya kunskaper?  Om ja: Vilka? 

19. Arbetade du med att dokumentera eller kommunicera nya kunskaper och 

erfarenheter under utlandsuppdragets gång?  
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20. Om ja: Hur? Vilka? 

21. Skulle det kunna ske på ett bättre sätt? Om ja: Hur? Om nej: varför inte? 

22. Skedde en kommunikation mellan dig och företaget i hemlandet under 

utlandsuppdraget? Om ja: Vilken? Hur? Om nej: Anser du att en kommunikation 

borde ha förts? Om ja: Hur? 

23. Hade du vetskap som hände i din ursprungsorganisation under din 

utlandsvistelsen? 

24. Om nej på fråga 12: Fick du vetskap om vakanser i ursprungsorganisationen 

under utlandsvistelsen? 

 

VID HEMKOMST 

25. Skedde någon uppföljning och utvärdering av ditt utlandsuppdrag vid 

hemkomst? Om ja: Hur? Vad togs upp? 

26. Vad skedde professionellt sätt efter hemkomsten?  

27. Fick du erbjudande andra tjänster inom IKEA eller andra företag? 

28. Sökte du tjänster utanför IKEA i samband med hemkomsten? Om ja: varför? 

29. Om ja på fråga 14: Fick du en befattning som motsvarade den som utlovats? 

Vad hade skett om du inte fått befattningen som lovats? 

30. Delade du med dig av din kunskap och erfarenheter som du samlat på dig 

under utlandsuppdraget till andra i företaget? Om ja: Hur?   

31. Anser du att företaget värdesatte och tog tillvara på din nya kunskap och 

erfarenhet?  

32. Kände du dig motiverad till att den nya tjänsten? Om ja: varför? Om nej: 

varför inte?  

33. Är du nöjd med hanteringen av din återintegrering i ursprungslandet efter 

slutfört uppdrag? Berätta varför/varför inte 

34. Finns det något i återintegreringen som skulle kunna utförts på ett bättre 

sätt? 

35. Vad skulle få dig att lämna företaget efter avslutat expatuppdrag?  

36. Är det något som du anser vara viktigt att beakta, med tanke på vårt syfte, 

som vi inte har behandlat under intervjun? 

37. Kompletteringsfråga  som skickades till samtliga respondenter efter 

genomförda intervjuer: Vad skulle få dig att lämna Ikea idag? 

 

// Tack för din medverkan 
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BILAGA 2       

INTERVJUFORMULÄR FÖR EXPAT SOM LÄMNAT IKEA  

 

BAKGRUND 

1. Bakgrund, hur länge arbetade du inom Ikea innan du fick utlandstjänsten?  

2. Vilket land/länder har du varit expat i under din tid på IKEA? När? Hur 

länge?  

 

FÖRE UTLANDSVISTELSEN 

3. Syftet med utlandsuppdraget? 

4. Vad tror du bidrog till att just du fick utlandsuppdraget? 

5. Tror du att du skickades iväg för att den danska och den svenska Ikea-

kulturen är likartad?  

6. Varför accepterade du utlandstjänsten?  Vilka förväntningar hade du? 

7. Arbetade du med att överföra/dokumentera din dåvarande kunskap innan du 

fick förfrågan att åka utomlands? Om ja: Hur? (verbalt/skriftligt) På eget 

eller företagets initiativ? 

8. Skulle det kunna ske på ett bättre sätt? Om ja: hur? Om nej: varför inte? 

9. Tog någon över din tjänst eller arbetsuppgifter på hemmaplan? Om ja: Hur 

gick det till? Om nej: Varför inte? 

10. Visste du vad som väntade dig då du kom tillbaka? Vilka var dina 

förväntningar på hemvändandet? 

11. Garanterades du en minst likvärdig befattning vid hemkomsten? Om nej: 

Vad ansåg du om det?  

 

UNDER UTLANDSVISTELSEN 

12. Tillförde utlandsuppdraget dig nya kunskaper?  Om ja: Vilka? 

13. Arbetade du med att dokumentera eller kommunicera nya kunskaper och 

erfarenheter under utlandsuppdragets gång? Om ja: Hur? Vilka? Skulle det 

kunna ske på ett bättre sätt? Om ja: Hur? Om nej: varför inte? 

14. Skedde en kommunikation mellan dig och företaget i hemlandet under 

utlandsuppdraget? Om ja: Vilken? Hur? Om nej: Anser du att en 

kommunikation borde ha förts? Om ja: Hur? 

15. Hade du vetskap som hände i din ursprungsorganisation under din 

utlandsvistelsen? 
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16. Om nej på fråga 9: Fick du vetskap om vakanser i hemföretaget under 

utlandsvistelsen? 

17. Blev du erbjuden en tjänst på Ikea i hemlandet?  

18. Sökte du tjänster utanför IKEA i samband med hemkomsten? Om ja: 

Varför?  

19. När bestämde du dig för att byta arbetsgivare? Av vilka anledningar slutade 

du på Ikea? 

20. Vad bidrog till att du tog den nya tjänsten i det andra företaget? 

21. Vilket företag känner du dig mest lojal mot?  

22. Skulle du kunna tänka dig att ta en ny tjänst inom Ikea idag?  

23. Följdfråga: Vad är det som gör att du ser Ikea som en framtida arbetsgivare? 

 

VID HEMKOMST  

24. Skedde någon uppföljning och utvärdering av ditt utlandsuppdrag vid 

hemkomst? Om ja: Hur? Vad togs upp? 

25. Delade du med dig av din kunskap och erfarenheter som du samlat på dig 

under utlandsuppdraget till andra i företaget? Om ja: Hur?   

26. Kändes det viktigt för dig att använda dig av de erfarenheterna du inskaffat 

dig under utlandstjänsten i din nästa tjänst?  

27. Anser du att Ikea värdesatte och tog tillvara på dina nya kunskaper och 

erfarenheter från utlandstjänsten i Birmingham och London? 

28. Är du nöjd med IKEA:s hantering av dig som expat? Berätta varför/varför 

inte. 

29. Hur ser din framtida karriärplan ut? Varför?  

30. Är det något som du anser vara viktigt att beakta som vi inte har behandlat 

under intervjun?  

// Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3  

INTERVJUFORMULÄR FÖR FÖRE DETTA ANSTÄLLD, SOM VALT ATT 

INTE ARBETA VIDARE INOM IKEA 

 

 

1. Berätta om din bakgrund inom Ikea 

 

2. Varför började du arbeta inom Ikea? Vilka förväntningar hade du på företaget 

när du tog tjänsten? 

 

3. Stämde förväntningarna överens med verkligheten? 

 

4. Varför lämnade du Ikea?  

 

5. Finns det något som skulle fått dig att stanna kvar inom Ikea?  

 

6. Vad tror du leder till att anställda stannar inom IKEA? 
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BILAGA 4 

INTERVJUFORMULÄR FÖR HR LOKALT (HR 1) 

 

1. Hur länge har du arbetat med expatriation inom Ikea?  

2. Vilket är IKEA:s syfte med att skicka iväg expats? 

3. Är expats medvetna om vad som väntar dem om/när de kommer tillbaka? Om 

ja, hur informerar ni om det? Vilka förväntningar tror du de har på 

ursprungsorganisationen under expatriationprocessen? 

4. Vilka olika avtal har ni för expats? När är personen avtalsmässigt knuten till 

ursprungsorganisationen respektive värdorganisationen? Vilka avtal är idag 

vanligast inom Ikea? Vad beror det på? 

5. På vilka grunder väljer ni ut expats? 

6. Erbjuds expats en garanterad tjänst inom Ikea vid hemkomst? Om nej, vad 

erbjuds då? 

7. Uppmuntrar Ikea expats till att dokumentera sina erfarenheter? Om ja, hur? 

Skulle det kunna ske på ett bättre sätt? Om ja: Hur? Om nej: varför inte? 

8. Kommunicerar ni som ursprungsorganisation med era utsända expats? Om ja: 

Hur? Om nej: Anser du att en kommunikation borde föras? Om ja: Hur? 

9. Informerar ni expats om vad som sker i ursprungsorganisationen under deras 

utlandsvistelse? Om ja, hur? Hur ofta? 

10. Informerar ni era expats om vakanser? Om ja, hur? 

11. Förbereder ni expats inför den nya tjänsten i hemlandet? Om ja. på vilket 

sätt?  

12. Hur många expats återvänder procentuellt sett tillbaka till a) en tjänst inom 

Ikea i ursprungslandet respektive, b) en tjänst inom Ikea i ett annat land?  

13. Om procenten är mycket hög på fråga 6 a:  Varför tror du att Ikea attraherar 

så många repats till att komma tillbaka till Ikea i ursprungslandet eller till 

Ikea i ett annat land? 

14. Hur många procentuellt sett tar ett andra expatuppdrag? 

15. Hur länge är de flesta expats i genomsnitt utomlands under ett uppdrag/jobb 

för Ikea? 

16. Hur många repats tar ett jobb på ett annat företag i samband med avslutad 

utlandstjänst inom Ikea? 

17. Anser ni f d Ikea-expats vara attraktiva? Varför? 
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18. Är Ikea måna om att expats kommer tillbaka till ursprungslandet? Om ja, vad 

är viktigast, att de stannar inom koncernen, eller ursprungslandet? Hur visar 

ni expats det? 

19. Är det viktigt för Ikea att tillvara på Ikea-repats kunskap? Om, ja på vilket 

sätt gör ni det?  

20. Sker någon uppföljning och utvärdering av repats erfarenhet av 

expatriationprocessen? Om ja: Hur? Vad tas upp? 

21. Finns det något i återintegreringen som skulle kunna utföras på ett bättre sätt?  

22. Är det något som du anser vara viktigt att beakta som vi inte har behandlat 

under intervjun? 

 

// Tack för din medverkan!   
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BILAGA 5  

INTERVJUFORMULÄR FÖR HR GLOBALT (HR 2 OCH HR3) 

 

 

1. Vad är IKEA:s syfte med att skicka ut expats? 

 

2 . Har ni en överblick över samtliga expats? 

 

3. Hur många expats kommer tillbaka hem, alternativt åker till ett andra eller 

tredje land efter sin första utlandstjänst? 

 

4. Hur många expats lämnar Ikea för en annan arbetsgivare? 

 

5. Vad gör Ikea för att expats skall stanna kvar inom Ikea? 

 

6. Vad har ni på IMS (Ikea Mobility Support) för funktion? 

 

7. Hur tas besluten angående expatriation? 

 

8. Vad har varit den största bristen enligt utvärderingarna? 

 

9. Vad har expats varit mest nöjda med enligt utvärderingen? 

 

10. Trots den här kritiken stannar de flesta kvar, varför tror du att de gör det? 

 

11. Finns det regler för utvärderingar av expats erfarenheter?  

 

// Tack för din medverkan! 

 

 


