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Ágrip 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á það hvernig íslensk fyrirtæki sem 

starfa á alþjóðlegum vettvangi taka á móti útsendum starfsmönnum þegar þeir koma 

aftur heim til Íslands.  Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvernig er 

heimkomuferli útsendra starfsmanna háttað hjá íslenskum fyrirtækjum með starfsemi 

á alþjóðlegum vettvangi? 

 

Rannsóknin er unnin eftir eigindlegri aðferðafræði.  Tekin voru sjö viðtöl við 

mannauðsstjóra og starfsmenn mannauðssviða hjá íslenskum fyrirtækjum sem starfa 

á alþjóðlegum vettvangi.  Auk þess var tekið viðtal við mannauðsstjóra og 

starfsmann á mannauðssviði utanríkisþjónustunnar til að fá samanburð á ríkisstofnun 

og einkareknum fyrirtækjum.  

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ekki er til staðar ákveðið 

heimkomuferli fyrir útsenda starfsmenn sem mannauðsstjórar fara eftir þegar 

starfsmenn koma aftur heim.  Stjórnendur láta starfsmenn þó oftast vita við 

heimkomu að ef eitthvað kemur upp á hjá þeim þá geti þeir alltaf leitað til 

mannauðssviðs eða stjórnenda ef þeim vantar aðstoð.  Samskipti stjórnenda við 

útsenda starfsmenn eru í flestum tilfellum mjög góð og í tengslum við verkefni 

starfsmanna.  Það er margt sem stjórnendur fyrirtækjanna þurfa að gera betur sem 

getur leitt til þess að heimkoma starfsmanna og fjölskyldu þeirra verði mjög góð.  

Utanríkisþjónustan stendur sig betur hvað varðar heimkomuferli en fyrirtækin en þar 

er ákveðið tímabil á hverju ári sem flutningar til og frá Íslandi standa yfir og 

undirbúningur er að minnsta kosti hálft ár.  Þó hafa komið upp vandamál við að finna 

stöðu fyrir starfsmann við heimkomu.  Utanríkisþjónustan veitir starfsmönnum og 

fjölskyldum þeirra stuðning við heimkomu en fyrirtækin veita fjölskyldum engan 

stuðning.  Samskipti við útsenda starfsmenn eru mjög góð og nokkurnveginn með 

sama hætti og við þá starfsmenn sem starfa hér á landi. 
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Formáli 
 
Verkefni þetta er meistaraprófsritgerð í MS námi í Mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  Vægi þessarar ritgerðar er 30 ECTS einingar.  

Leiðbeinandi var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent og fær hann bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn og ábendingar við gerð þessarar ritgerðar.  Eins fá viðmælendur 

rannsóknarinnar bestu þakkir fyrir að gefa sér tíma til að hitta mig svo þessi ritgerð 

gæti litið dagsins ljós.    

 

Ég vil þakka Fjólu Maríu Ágústsdóttur, Maríu Sigurðardóttur og Soffíu Sveinsdóttur 

fyrir yfirlestur á ritgerðinni.  Eins vil ég þakka nokkrum samnemendum mínum fyrir 

ómetanlegan stuðning í gegnum þetta meistaranám en það eru Berglind Leifsdóttir, 

María Sigurðardóttir, Sigríður Ólöf Guðmundsdóttir, Unnur Helga Ólafsdóttir og 

Vilborg Hannesdóttir.  Stelpur, saman áttum við góðar og áhugaverðar stundir í 

verkefnavinnu og próflestri og án ykkar hefði ferðalagið í gegnum þetta nám ekki 

orðið eins skemmtilegt og áhugavert.  Það er ómetanlegt að eiga ykkur að og ég veit 

að við eigum eftir að styðja hver aðra í því sem við tökum okkur fyrir hendur í 

framtíðinni.  Þið eruð allar frábærar! 

 

Ég tileinka þessa ritgerð dóttur minni Athenu Neve Leex.  Elsku Athena mín, takk 

fyrir alla þína hjálp og þolinmæði sem þú hefur sýnt mér, ekki aðeins við vinnslu 

þessarar ritgerðar heldur líka í gegnum allt meistaranámið og grunnnámið í sálfræði.  

Það hefur varla verið auðvelt að eiga mömmu sem þurfti mjög oft að læra eða vinna 

á stundum sem þú vildir frekar hafa hana hjá þér en það mun nú loksins breytast.  

Það er ómetanlegt að eiga þig að sem dóttur því þú ert svo dugleg og yndisleg og ég 

veit að menntun mín á eftir að færa okkur báðum betri framtíð.   

 

 

 

Reykjavík, janúar 2009 

 

____________________________________ 

María Fanndal Birkisdóttir
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1  Inngangur 
 
Við val á rannsóknarefni horfði rannsakandi til þess sviðs innan mannauðsstjórnunar 

sem heillaði hann mest en það er alþjóðleg mannauðsstjórnun.  Áhugi á þessu sviði 

vaknaði í kennslustund þar sem tveir mannauðsstjórar frá sitt hvoru fyrirtækinu komu 

í tíma og voru að lýsa starfi sínu.  Svo vill til að rannsakandi fékk viðtal hjá öðrum 

þeirra í þessari ritgerð en hinn var mjög upptekinn og fékk rannsakandi því viðtal við 

samstarfskonu hans.  Ef til vill hafði það líka áhrif að rannsakandi hefur starfað í 

Bandaríkjunum í nokkur ár og hefur reynslu þaðan af því að vinna með og 

umgangast fólk frá mismunandi menningarheim, ekki aðeins Bandaríkjamönnum 

heldur einnig fólki frá Japan, Víetnam, Mexíkó, Chile og nokkrum löndum í Evrópu.  

Rannsakandi hefur því ákveðna innsýn í það hvernig er best að umgangast fólk af 

ólíku þjóðerni svo samskipti verði sem árangursríkust.   

 

Rannsóknarverkefnið er byggt upp á þann hátt að í upphafi er fræðileg umfjöllun sem 

fjallar um alþjóðavæðingu fyrirtækja, alþjóðlegt starfsumhverfi, mannauðsstjórnun, 

alþjóðlega mannauðsstjórnun, útsendingu og heimkomu starfsmanna.  Í fræðilegri 

umfjöllun verða einnig teknar fyrir rannsóknir sem fjalla um heimkomuferli 

starfsmanna.  Í kjölfar fræðilegrar umfjöllunar er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst 

og gerð grein fyrir þátttakendum rannsóknarinnar, gagnaöflun og mælitæki.  Því næst  

er komið að niðurstöðum rannsóknarinnar.  Niðurstöðum er skipt í tvo hluta, fyrsti 

hluti og annar hluti.  Í fyrsta hluta er farið yfir niðurstöður þeirra sjö fyrirtækja sem 

tóku þátt í rannsókninni en niðurstöður skiptast í sex kafla.  Í lok hvers kafla er 

umræða um niðustöðurnar en það er gert vegna þess að niðurstöður einstakra kafla 

eru mjög umfangsmiklar og því taldi rannsakandi að best væri að hafa umræðuna í 

lok hvers kafla svo samhengi umræðu við niðurstöðu glatist ekki.  Rannsakandi áleit 

þetta vera betri kost en að hafa heildar umræðu í kjölfar allra kaflanna.  Í öðrum hluta 

er farið yfir niðurstöður utanríkisþjónustunnar og skiptast þær í sex kafla eins og í 

fyrsta hluta.  Þar sem niðurstöður eru ekki eins umfangsmiklar og í fyrsta hluta ákvað 

rannsakandi að hafa umræðuna í kjölfar kaflanna sex.  Í umræðu annars hluta eru 

niðurstöður utanríkisþjónustunnar bornar saman við niðurstöður fyrirtækjanna.    

Eftir umræður annars hluta er samantekt á rannsókninni og ályktanir rannsakanda.  

Að lokum eru sett fram nokkur lokaorð um vinnslu þessarar rannsóknar.  
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2  Fræðileg umfjöllun 
 

Því miður hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi um heimkomuferli 

útsendra starfsmanna (e. expatriates) íslenskra fyrirtækja sem starfa á alþjóðlegum 

vettvangi.  Því vildi rannsakandi athuga hvernig þessu er háttað hjá fyrirtækjum hér á 

landi og hvort heimkomuferli væri yfirleitt til staðar fyrir útsenda starfsmenn.  Ekki 

hafa komið út margar rannsóknir hér á landi um heimkomu starfsmanna en Anna 

Aradóttir (2005) gerði rannsókn á útrás íslenskra fyrirtækja og hvernig mætti 

hámarka árangur útrásarverkefna fyrir fyrirtæki, starfsmenn og fjölskyldur.  

Niðurstöður Önnu leiddu í ljós að mörg útrásarverkefni misheppnast og er útsendum 

starfsmönnum oftast kennt um en ástæða þess að þessi verkefni misheppnast er að oft 

skapast erfiðleikar hjá maka og fjölskyldu starfsmanns við aðlögun að nýrri 

menningu og í kjölfarið verður einbeitingarskortur hjá starfsmanni í starfinu.  Einnig 

bendir Anna á að rannsóknir og fræðimenn segi að fyrirtækin geti kennt sér sjálfum 

um fyrir að velja hæfasta starfsmanninn en ekki réttu fjölskylduna.  Fyrirtækin þurfa 

að sýna skilning á þörfum maka og barna ef verkefnið á að heppnast.  Anna nefnir 

einnig að það er heimkoma sem reynir hvað mest á margar fjölskyldur því þær eru 

ekki undirbúnar að verða fyrir menningaráfalli sem oft verður.  Makar eiga oft erfitt 

með að aðlaga sig aftur að samfélaginu vegna sálarlegrar fjarlægðar frá áður þekktu 

samfélagi og börn eru oft að upplifa erfiðleika við aðlögun að skólakerfi og eins hafa 

vinasambönd þeirra dofnað við fjarveru.  Samkvæmt rannsókninni segjast íslensk 

fyrirtæki ekki hafa neina sérstaka móttöku við heimkomu og aðeins hluti þeirra hefur 

starf tilbúið við heimkomu.  Áhugavert verður að bera niðurstöðu Önnu við 

niðurstöður þessarar rannsóknar og sjá hvort sú sé enn raunin að íslensk fyrirtæki séu 

ekki enn komin með sérstakt heimkomuferli fyrir útsenda starfsmenn.   

Undanfarin ár hefur alþjóðavæðing (e. globalization) fyrirtækja um allan heim 

stóraukist og hefur mikilvægi þessara fyrirtækja vaxið mjög í hinu alþjóðlega 

hagkerfi (Scullion og Linehan, 2005).  Alþjóðavæðing hefur verið skilgreind sem 

aukin umsvif veraldlegra samskipta sem tengir fjarstadda á þann hátt að atburðir sem 

gerast í einu landi verða fyrir áhrifum sem eiga sér stað í öðru landi.  Á þennan hátt 

geta atburðir sem eiga sér stað hjá fyrirtæki í fjarlægu landi haft djúpstæð og 

ófyrirséðar afleiðingar á ferli annarra starfsmanna fyrirtækisins sem starfa hjá því í 

öðru landi (Legge, 2005).   
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Á því liggur enginn vafi að alþjóðlega viðskiptaumhverfi nútímans veitir fyrirtækjum 

ákveðna áskorun við þróun stefnu.  Af þessu leiðir að fyrirtæki senda starfsmenn í 

auknum mæli erlendis til að sinna alþjóðlegum verkefnum, bæði til að fylgja eftir 

stefnu fyrirtækisins og til að auka möguleika fyrirtækisins í framtíðinni (Scullion og 

Linehan, 2005).  Alþjóðavæðing er mikilvægur áhrifaþáttur í samkeppni fyrirtækja 

um viðskiptavini sem hefur gert fyrirtækjum kleift að byggja upp samkeppni á 

erlendum mörkuðum.  Auk þess koma inn þættir eins og lægri launa- og 

framleiðslukostnaður í þróunarlöndum, aukin fjöldi vara sem eru notaðar í hinum 

ýmsu löndum, lægri flutningskostnaður, tækniframfarir og alþjóðlegir staðlar.  Þessir 

þættir eru mjög mikilvægir þegar fyrirtæki huga að alþjóðavæðingu (Friedman, 

2007).  Oft á tíðum getur verið erfitt fyrir fyrirtæki, eða jafnvel ómögulegt, að vera 

með starfsemi í tilteknu landi í gegnum höfuðtöðvar sem staðsettar eru í öðru landi.  

Þau fyrirtæki sem eru með útflutning til annarra landa, en eru ekki með starfsemi í 

löndunum, geta átt í högg að sækja við innlend fyrirtæki í þessum löndum vegna þess 

að litið er á þau sem erlend fyrirtæki.  Þetta getur einkum átt sér stað þar sem 

viðskiptavinir eru gjarnir á að velja innlenda framleiðslu í stað erlendrar til að styrkja 

innlent efnahagslíf.  Af þessum sökum er algengt að erlend fyrirtæki flytji hluta af 

starfsemi sinni til þessara landa til að komast yfir þessa örðugleika.  Auk þessa getur 

þetta gefið þeim forskot því nú hafa þeir til staðar starfsmenn sem skilja hvað 

viðskiptavinir í þeirra heimalandi vilja sem annars getur verið erfitt að öðlast skilning 

á ef þeir stæðu einungis í innflutningi á vöru sinni til landsins (Edwards og Rees, 

2006).  Eftir því sem alþjóðleg samkeppni eykst þá eykst einnig þörf fyrirtækisins á 

að hafa alþjóðlega stefnu (Liu og Lee, 2008).  Þegar fyrirtæki verður alþjóðlegt strax 

við upphaf starfsemi leiðir það til þess að mikilvægt er að þróa veraldlegt hugarfar 

sem sameinar mismunandi menningarályktanir og forsendur.  Þetta getur kallað á 

mikla áskorun fyrir starfsemina því hér er þörf á að tengja saman gildi fyrirtækis, 

sem yfirleitt lýsa menningu í heimalandi, við víðari gildi, sem ná til sjónarmiða 

alþjóðlegra viðskiptavina, starfsmanna og samkeppnisaðila (Mabey, Salaman og 

Storey, 2000).  Mikilvægt er að taka tillit til menningar í alþjóðlegu 

viðskiptaumhverfi þegar fyrirtæki sækja á erlenda markaði og getur það haft mikil 

áhrif á hversu vel fyrirtæki vegnar í viðkomandi landi (Wisma, 2008).  Á degi 

hverjum þurfa milljónir manna um allan heim að fást við mismunandi menningu í 

viðskiptum sínum erlendis.  Sú aukning sem orðið hefur á alþjóðlegum viðskiptum 

hefur fært okkur heim án landamæra þar sem viðskiptasamningar verða til eða bresta 

eftir því hversu sterkt alþjóðasamstarfið er.  Stjórnendur fyrirtækja þurfa að vera vel 
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upplýstir um gildi og hegðun viðskiptavina sinna frá hvaða landi sem þeir koma og 

því skiptir menningarlæsi starfsmanna miklu máli til að greina þessi gildi og hegðun.  

Einnig er mikilvægt að fyrirtæki hafi góðan skilning á viðskiptaferlum, lögum og 

reglugerðum þeirra landa sem þau eiga viðskipti við (Liu og Lee, 2008). 

Í kjölfar alþjóðavæðingar hefur mannauðsstjórnun innan fyrirtækja tekið breytingum 

(Scullion og Linehan, 2005; Mabey, Salaman og Storey, 2000).  Ein áskorun 

alþjóðavæðingar er hvernig stjórna á mannauði á alþjóðlega vísu.  Fyrirtæki sem eru 

með alþjóðlega viðskiptastefnu þurfa einnig að byggja á alþjóðlegri stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun sem og búa yfir hæfum starfsmönnum (Liu og Lee, 2008; 

Edwards og Rees, 2006).  Til að ná fram árangri hjá starfsmönnum þurfa fyrirtæki á 

samkeppnismarkaði mannauðsstjóra sem hefur skilgreint hlutverk sitt og framlag til 

fyrirtækisins (Friedman, 2007).  Stjórnendur og mannauðsdeildir fyrirtækja þurfa að 

vera í takt við starfsstöðvar sem staðsettar eru í öðrum löndum og alþjóðleg stefna 

þeirra verður að vera nógu sveigjanleg til að taka tillit til breytileika mismunandi 

landa (Spicer, 2008).  

Alþjóðleg mannauðsstjórnun (e. international human resource management) hefur 

verið skilgreind sem málefni mannauðs og þau vandamál sem koma upp í kjölfar 

alþjóðavæðingar fyrirtækis, stefna fyrirtækisins, mannauðsstefna þess og sú starfsemi 

sem fyrirtæki sækjast eftir sem viðbrögð við alþjóðavæðingu fyrirtækisins (Scullion 

og Linehan, 2005).   

Áhersluþættir alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar eru öflun og val umsækjenda, þjálfun 

og starfsþróun, stjórnun á fjölþjóða teymum og alþjóðlegum breytileika, 

frammistöðustjórnun, stjórnun og þróun útsendra starfsmanna (e.expatriates), 

alþjóðavæðing stjórnunarhátta í fyrirtækinu og að lokum nauðsyn þess að skapa nýja 

fyrirtækjamenningu í kjölfar alþjóðavæðingar.  Fyrirtækjamenning þarf að taka mið 

af því að alþjóðleg reynsla sé innan fyrirtækisins vegna aukinna samskipta milli 

ólíkra menningarheima (Scullion og Linehan, 2005).  

Mannauðsstjórnun er hluti af stjórnun skipulagsheilda og lýtur að vinnu starfsmanna 

og samskiptum þeirra innbyrðis.  Munurinn á mannauðsstjórnun og alþjóðlegri 

mannauðsstjórnun er sá að mannauðsstjórnun fæst við starfsmenn fyrirtækis í einu 

landi en alþjóðleg mannauðsstjórnun fæst við starfsmenn sem geta verið að koma frá 

nokkrum löndum; heimalandið, þar sem höfuðstöðvar fyrirtækisins eru; landið þar 

sem dótturfyrirtæki er til staðar og að lokum önnur lönd sem geta verið uppspretta 

verkavinnu, fjármála eða rannsókna og þróunar.  Í alþjóðlegu fyrirtæki er talað um 

þrjá flokka starfsmanna: starfsmenn í heimalandi, starfsmenn í löndum dótturfélags 
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og starfsmenn sem koma frá öðrum löndum og sækja sér vinnu þar sem höfuðstöðvar 

eða dótturfélag er til staðar (Scullion og Linehan, 2005).  Mannauðsstjórnun sem 

skilar árangri í einu landi getur skilað verri árangri í öðru landi en það getur átt sér 

stað vegna menningarmunar í samfélaginu og fyrirtækjamenningar.  Sökum þessa er 

mikilvægt að aðlaga mannauðsstjórnun sem best að öllum löndum en taka einnig 

tillit til aðferða og siða í hverju landi fyrir sig. Einnig er mikilvægt að átta sig á því 

að þegar alþjóðlegt umhverfi fyrirtækja eflist og eykst verður mikilvægi skilvirkrar 

mannauðsstjórnunar enn nauðsynlegra (Friedman, 2007).  Alþjóðlegt vinnuafl er 

orðið mjög algengt og í dag er í rauninni erfitt að finna fyrirtæki sem hefur ekki 

starfsmenn frá ýmsum þjóðum.  Það er því á ábyrgð mannauðsdeildar fyrirtækisins 

að stjórna þessum alþjóðlega hópi starfsmanna sem býr yfir mismunandi menningu.  

Þó er ýmislegt sem getur haft áhrif á samskipti í alþjóðlegum hópi en það eru þættir 

eins og trúarbrögð, tungumál, menningarmismunur og samskipti á vinnumarkaði.  

Hér er því mikilvægt að upplýsingaflæði og samskipti séu góð og nái jafnt til allra 

starfsmanna, hvort sem þeir eru að vinna á sama stað eða mismunandi stöðum um 

allan heim.  Eins er mikilvægt að allir aðilar beri virðingu fyrir menningu hvers og 

eins starfsmanns og til að forðast allan misskilning sem getur komið upp á í tengslum 

við tungumálaörðugleika þarf að ganga úr skugga um að starfsmenn skilji það sem 

farið er fram á við þá (Craig, 2008).  

Jackson (2002) telur að þegar tillit er tekið til menningarmismunar þá er fólk metið 

ólíkt innan fyrirtækja.  Í kjölfarið verða fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum vettvangi 

að endurmeta mannauðsstefnu sína.  Því þarf að huga að því hvernig hún er starfrækt 

og aðlaga hana ef þörf krefur.  Hugsanlega þarf að uppræta ákveðna starfshætti sem 

einkenna vestræna mannauðsstjórnun ef starfsemi er ekki í vestrænu landi.  

Eins þurfa stjórnendur að vera meðvitaðir um það að þegar starfsmenn koma frá 

mismunandi löndum þá getur verið að menningarmismunur og gildi þeirra hafi áhrif 

á daglega starfsemi fyrirtækisins.  Hér getur því skapast sú þörf að hvetja ákveðna 

einstaklinga á annan hátt en aðra og til að skilja hvað hvetur starfsmenn frá 

mismunandi löndum er nauðsynlegt að skilja menningu þeirra til að hvatningin nái 

fram því besta í hverjum og einum (Fortson, 2008).  Alþjóðleg starfsreynsla sem 

starfsmaður öðlast snemma eða um miðjan starfsferil sinn getur veitt honum forskot í 

samkeppni um topp stöður (Carpenter, Sanders og Gregersen, 2000).   

Í rannsókn Gregersen, Morrison og Black (1998) kom fram að stjórnendur telja að 

alþjóðleg starfsreynsla sé sú reynsla sem hefur hvað mest áhrif á þróun þeirra sem 

leiðtoga.  Einnig kom fram að stjórnandi eða starfsmaður sem býr yfir alþjóðlegri 
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reynslu er sá auður innan fyrirtækis sem mikilvægt er að hafa ef það ætlar sér að 

keppa á alþjóðlegum markaði.  Alþjóðleg starfsreynsla veitir stjórnendum tækifæri til 

að þróa með sér færni sem nauðsynlegt er að hafa til að hagnast á þegar óstöðugleiki 

ríkir á alþjóðamarkaði eins og óljós stefna stjórnvalda, gengisbreytingar eða breyttar 

áherslur samkeppnisaðila.  Skortur á alþjóðlegri reynslu getur hins vegar, þó það sé 

ekki algilt, orðið til þess að stjórnendum finnst erfitt að skilja starfsmenn frá öðrum 

löndum, samkeppnisaðila sína og erlenda viðskiptavini.   

Carpenter o.fl (2000) benda á að þeir sem hafa rannsakað mannauðsstjórnun telja að 

skortur sé á alþjóðlegri reynslu meðal æðstu stjórnenda en telja að reynsla af þessu 

tagi sé mjög mikils virði og sjaldgæf.  Stjórnendur sem eyða löngum tíma erlendis 

byggja upp sterkara og traustara tengslanet heldur en stjórnendur sem ferðast í 

nokkrar vikur á ári til erlendra dótturfyrirtækja.  Stjórnendur sem hafa mikla 

alþjóðlega reynslu á bak við sig eru taldir ná framúrskarandi árangri í starfi vegna 

þess að þeir öðlast aukna þekkingu á fyrirtækinu eftir störf hjá því erlendis.  Þessi 

þekking getur meðal annars verið á sölu- og markaðssviði, fjármálasviði, 

framleiðslusviði og fleiru.  Þekking sem þessi er gríðarlega mikilvæg þegar 

ákvarðanir eru teknar um framtíð fyrirtækisins á alþjóðamarkaði.   

Starfsmenn með alþjóðlega reynslu vita hvernig best er að nýta teymi til árangurs og 

vinna yfirleitt vel með fólki.  Samskiptahæfileikar þeirra eru yfirleitt framúrskarandi 

og þeir ná að nýta þá til að tryggja að starfsmenn skilji og styðji stefnu fyrirtækisins 

(Conner, 2000). 

Mörg alþjóðleg fyrirtæki nota útsendingu starfsmanna sem aðferð til að byggja upp 

leiðtogafærni.  Útsending starfsmanns felur í sér að hann er sendur til að vinna á 

starfsstöð erlendis í að minnsta kosti tvö ár til að sinna ákveðnu verkefni.  

Stjórnendur og aðrir starfsmenn eru sendir erlendis til að þróa þekkingu sína á 

alþjóðlegu hagkerfi og færni til að vinna og stjórna á áhrifaríkan hátt á alþjóðavísu 

(Lazarova og Caligiuri, 2001; Tahvanainen, 2000).  Útsendir starfsmenn eru í raun 

talsmenn fyrirtækisins í því landi sem þeir fara til og spila því stórt hlutverk í 

alþjóðlegri stefnu fyrirtækisins (Morley og Heraty, 2004).  Þegar starfsmenn koma 

aftur heim geta þeir aðstoðað við og víkkað út alþjóðaviðskipti fyrirtækisins því þeir 

hafa þekkingu og reynslu á ákveðnum menningarheim og upplýsingar um markaði 

og viðskiptavini erlendis.  Auk þess hafa þeir öðlast skilning á því hvernig aðrir líta á 

fyrirtækið og eru hluti af alþjóðlegu tengslaneti sem getur víkkað út viðskipti 

fyrirtækisins um heiminn.  Þeir gegna því mikilvægri stöðu svo framarlega sem þeir 



 

 12  

eru færir um og fá að miðla sinni þekkingu milli höfuðstöðva og þeirra landa sem 

fyrirtækið  er starfrækt í (Lazarova og Caligiuri, 2001). 

Eftir því sem reynsla fyrirtækis á alþjóðavettvangi eykst þá eiga líkur á því að 

útsendingarferli starfsmanna takist vel að aukast að sama skapi sem aftur leiðir af sér 

meiri starfsánægju á meðal útsendra starfsmanna (Downes og Thomas, 1999). 

Stjórnendur fyrirtækja verða að gera sér grein fyrir því að sú lífsreynsla sem 

starfsmenn öðlast af því að búa erlendis getur verið merkasta lífsreynsla í lífi þeirra 

margra því reynsla af þessu tagi veitir þeim tækifæri á að læra og upplifa nýja hluti.  

Því fylgir spenna og áskorun að starfa og búa í erlendu landi og margir fá þá 

tilfinningu að þeir séu mikilvægir innan fyrirtækisins (Osland, 2000).  Aðalatriðið 

við útsendingu starfsmanna og heimkomu (e. repatriation) þeirra snýr hins vegar að 

því hvernig fyrirtæki vinna á streitu, samskiptaleysi og þeirri óvissu sem starfsmenn 

upplifa þegar þeir fara til vinnu erlendis og einnig þegar þeir koma til baka 

(Jassawalla, Connolly og Slojkowski, 2004).  Fjölmörg vandamál geta komið upp við 

endurkomu starfsmanna og eru þau breytileg frá fyrirtækjum og starfsmönnum.  

Meðal þeirra er fjöldi ára sem starfsmaður er í burtu, tilgangur með starfi hans 

erlendis, staðsetning og aldur starfsmanns (Harvey, 1982). 

Þegar stjórnendur flytja búferlum erlendis eru þeir iðulega í tvö til fimm ár.  Það 

getur þýtt að í höfuðstöðvunum er jafnvel ekki hugsað um þá og engar áhyggjur 

hafðar af þeim fyrr en verkefni þeirra er lokið, það er að ekki sé hugað að heimkomu 

starfsmannsins né um starfsframa hans fyrr en hann snýr aftur (Allen og Alvarez, 

1998).   

Það sem útsendir starfsmenn eiga sameiginlegt með heimkomnum starfsmönnum er 

sú aðlögun sem þeir fara í gegnum í tengslum við flutning milli landa.  Skortur á 

reynslu í því landi sem útsendir starfsmenn flytjast búferlum til þýðir að væntingar 

þeirra byggjast aðallega á einföldum staðalímyndum en ekki á persónulegri reynslu.  

Þetta getur leitt til þess að væntingar þeirra eru sveigjanlegri af því þeir hafa ekki 

þessa persónulegu reynslu sem þeir byggja væntingar sínar á (Black, Gregersen og 

Mendenhall, 1992).  

Í rannsókn Brett og Stroh (1995), um vilja starfsmanna til að flytja erlendis, kom í 

ljós að bandarísk fyrirtæki eru að alþjóðavæða sig í auknum mæli.  Spurningin sem 

stjórnendur fyrirtækjanna standa frammi fyrir er sú hvort starfsmenn séu tilbúnir að 

fylgja þeim eftir og taka að sér stöðu í erlendu landi.  Í raun þá byggir árangur 

alþjóðlegra fyrirtækja á því hvort rétta fólkið, með réttu hæfileikana, sem er staðsett á 

réttum stað á réttum tíma, sé tilbúið að taka að sér alþjóðleg verkefni.  Ef stjórnendur 
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fá ekki starfsmenn frá heimalandi fyrirtækisins til að starfa erlendis þurfa þeir að leita 

annað eftir starfsmönnum til að fylgja eftir alþjóðastefnu sinni.  En þó starfsmaður sé 

viljugur til að taka að sér starf í öðru landi og flytja búferlum þá þýðir það ekki 

endilega að hann sé hæfur til starfsins eða að hann skili þeim árangri sem fyrirtækið 

væntir af honum.  

Eitt af þeim atriðum sem tengist útsendum starfsmönnum, en hefur ekki fengið eins 

mikla athygli og útsending, er heimkoma starfsmannsins til fyrirtækisins.  Heimkoma 

starfsmanna er oft sá þáttur af alþjóðlegu verkefni sem fær ekki næga athygli, bæði í 

rannsóknum og hjá fyrirtækjum og hafa fáar rannsóknir snúið að heimkomu.  Þetta 

gerist þrátt fyrir að aðlögun heimkomins starfsmanns er talin erfið og að rannsóknir 

hafi sýnt fram á að meirihluti heimkominna starfsmanna eru óánægðir með 

heimkomuferlið.  Þó margir starfsmenn hafi upplifað erfiðleika við heimkomu hafa 

alþjóðleg fyrirtæki ekki leyst úr vandamálum sem tengjast heimkomu starfsmanna 

jafn vel og þau undirbúa stjórnendur til að fara út.  Þetta er mjög slæmt þar sem 

verðmæti heimkomins starfsmanns á að vera mun meira miðað við þá reynslu sem 

þeir afla sér til dæmis af stjórnun við erlenda starfsstöð.  Einnig hlýtur það að vera 

svo að fyrst þeir voru valdir til að taka að sér verkefni erlendis hljóta þeir að hafa 

góða eiginleika (Harvey, 1989).  

Black o.fl. (1992) telja að skortur á kerfisbundnum rannsóknum á aðlögun við 

heimkomu geti stafað af þeirri ályktun að heimkomuferlið er ekki svo frábrugðið 

aðlögun útsendra starfsmanna eða jafnvel þegar starfsmenn færast til í starfi 

innanlands.  Út frá þessu geta margir talið að heimkomuferlið eigi ekki að vekja 

sérstakan áhuga hjá rannsakendum.  Einnig álykta þeir að aðlögun við heimkomu 

eigi eitthvað skylt með öðrum álíka aðlögunarferlum en sé þó frábrugðið fyrirbæri.  

Því er mikilvægt að rannsaka það á aðskilinn og viðeigandi hátt. 

Hvað varðar útsendingu og heimkomu starfsmanna er álitið jákvætt að þjálfa 

starfsmenn áður en þeir eru sendir út, styðja þá þegar þeir eru erlendis og einnig við 

heimkomu.  En jafnvel þó stjórnendur fyrirtækja viti hvað þarf að gera svo þessi ferli 

gangi vel fyrir sig þá eru ekki margir þeirra sem vinna samkvæmt þessu og því glíma 

mörg fyrirtæki við vandamál tengd heimkomu starfsmanna.  Þetta stafar af því að 

fyrirtæki eiga erfitt með að nálgast hvern og einn starfsmann á sama hátt við 

heimkomu og því henta sömu móttökuaðferðir ef til vill ekki hverjum og einum.  

Hægt er að taka saman upplýsingar um hvaða aðgerðir eru nauðsynlegri en aðrar og 

hvað skilar bestum árangri í misjöfnum aðstæðum (Jassawalla o.fl. 2004).  Í 

Bandaríkjunum er talið að um 50% heimkominna starfsmanna segi starfi sínu upp 
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innan tveggja ára frá heimkomu en sérfræðingar telja það stafa af því að flest 

fyrirtæki standa sig illa í móttöku þeirra (Poe, 2000).  

Hvers vegna skyldi það vera að heimkoma starfsmanna er ekki veitt eins mikil 

athygli og þegar þeir flytja af landi brott?  Þeir sem starfa við heimkomu starfsmanna 

og fræðimenn eru sammála um það að heimkoma starfsmanna ætti að vera auðveld 

þar sem þeir og fjölskyldur þeirra eru að koma til heimalands (Scullion og Linehan, 

2005; Black, Gregersen og Mendenhall, 1992).  En hvers vegna skildu starfsmenn 

standa frammi fyrir erfiðleikum við heimkomu?  Rannsókn Lazarova og Caligiuri 

(2001) leiddi í ljós að heimkoma starfsmanna er ekki auðveld og getur jafnvel verið 

erfiðari en þegar þeir flytja til útlanda til dæmis vegna óvænts menningaráfalls.  

Einnig kom fram að meirihluti þeirra sem snúa aftur er ekki ánægður með 

heimkomuferlið.  Þeir telja mikilvægt að hafa í huga að skynjun starfsmannsins er 

það sem skiptir mestu máli í þessu samhengi.  Samkvæmt Zikic, Novicevic, Harvey 

og Breland (2006) á heimkomuferlið að byrja nokkrum mánuðum áður en verkefni 

hins útsenda starfsmanns lýkur, halda áfram við heimkomu og fyrstu mánuði við 

heimkomu er það svo mikilvægast, en þá er starfsmaðurinn að aðlagast hinu 

félagslega umhverfi fyrirtækisins á ný.  Þeir benda á að heimkomuferlið er flókið 

fyrirbæri sem fer að miklu leyti eftir nokkrum stuðnings aðgerðum fyrirtækisins.  Það 

eru meðal annars atriði eins og umfang breytinga milli heimalands og erlenda 

landsins, sá tími sem starfsmaður er erlendis og fjöldi og lengd ferða til 

heimalandsins á meðan á dvöl hans erlendis stendur yfir.   

Slæmur undirbúningur fyrir heimkomu starfsmanns getur valdið vandamáli fyrir 

mannauðsdeild fyrirtækisins og leitt til þess að fyrirtækið nær ekki árangri á 

alþjóðamarkaði (Allen og Alvarez, 1998).  Ástæður þess að fyrirtæki eru ekki með 

endurkomuferli er meðal annars að þau telja vera skort á þekkingu til að koma því á 

fót, kostnaður er talinn vera of mikill og að æðstu stjórnendur sjá ekki ástæðu fyrir 

endurkomuferli.  Ef mannauðssvið fyrirtækja telja ekki vera þörf á að hafa 

endurkomuferli þá er ólíklegt að æðri stjórnendur geri sér grein fyrir þeirri þörf 

(Harvey, 1989).  Ef starfsmenn segja upp eftir heimkomu, vegna þess að 

heimkomuferli er ekki til staðar eða er lélegt, getur það leitt til þess að sambærileg 

fyrirtæki fá samkeppnisforskot þar sem þessir starfsmenn eru líklegir til að fá vinnu 

hjá samkeppnisaðilum sem veitir þeim í kjölfarið mikilvægt mannafl (Lazarova og 

Caligiuri, 2001; Poe, 2000).  Í kjölfarið getur orðið erfitt fyrir fyrirtæki að fá aðra 

starfsmenn til að taka að sér störf hjá fyrirtækinu erlendis því það gefur til kynna að 

það að vinna erlendis hafi neikvæð áhrif á starfsferil þeirra (Lazarova og Caligiuri 
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2001).  Hins vegar hefur komið í ljós að meiri líkur eru á að starfsmenn þeirra 

fyrirtækja sem meta útsendingu starfsmanna mikils og eyða tíma og auðlindum við 

að hjálpa starfsmönnum við heimkomu og við starfsþróun þeirra verði áfram hjá 

fyrirtækinu eftir heimkomu (Stroh, 1995).  Vandamálin sem koma upp við 

heimkomu starfsmanna eru einkum tvenns konar: tækifæri starfsmanns til 

starfsþróunar og hvaða starf hann fær við heimkomu.  Ferlið við að koma heim eftir 

nokkur ár getur verið mikið áfall og í raun verið annað menningaráfall sem lýsir sér 

eins og það áfall sem margir verða fyrir við að flytja erlendis. Þetta getur einkum 

verið erfitt þegar væntingar um frekari starfsþróun innan fyrirtækis eru óraunhæfar 

og starfsmaður getur ekki nýtt þá þekkingu, færni og reynslu sem hann aflaði sér 

erlendis um leið og komið er til baka (Tung, 1988).  

Niðurstöður rannsóknar Allen og Alvarez (1998) gefa til kynna að þegar starfsmanni 

gefst tækifæri til að taka að sér stöðu erlendis þá eru þrjár grundvallarspurningar sem 

hann veltir fyrir sér áður en hann samþykkir að flytja út:  

 

1. Fær starfsmaðurinn gott starf við heimkomu sem leiðir af sér aukin tækifæri? 

2. Er ný og aukin færni hans og þekking metin og nýtt við heimkomu? 

3. Munu vandamál sem geta komið upp milli stjórnenda í heimalandi og dvalarlandi   

hafa áhrif á samband hans við framtíðarstjórnendur heima?   

 

Svar við þessum spurningum fer að miklu leyti eftir því hversu gott heimkomuferlið 

er.  Þeir telja einnig að fyrirtæki verði að gera þeim starfsmönnum sem huga að 

alþjóðlegum tækifærum grein fyrir því að starf erlendis mun að öllum líkindum hafa 

góð áhrif á starfsframa þeirra.  Þetta geta starfsmenn þó séð sjálfir og metið út frá 

öðrum heimkomnum starfsmönnum, hvort þeim er sýnd virðing við heimkomu, hvort 

þeir fái krefjandi verkefni þar sem ný færni þeirra nýtist og að gildi þeirra séu nýtt.  

Þeir geta líka borið saman stöðu þeirra sem hafa unnið erlendis og komið aftur og 

þeirra sem fóru ekki og metið hvor möguleikinn virðist hafa betri áhrif á starfsframa. 

Tung (1988) tók viðtöl við stjórnendur frá mismunandi löndum sem höfðu starfað 

erlendis á vegum fyrirtækis síns og komst að því að hversu auðveld eða erfið 

heimkoman er byggir mikið á þremur þáttum.  Í fyrsta lagi er það lengd verkefnis 

erlendis, í öðru lagi hæfni útsenda starfsmannsins og í þriðja lagi viðhorf æðstu 

stjórnenda til alþjóðlegrar reynslu.  Almenna reglan er sú að því lengur sem 

starfsmaður er í burtu því erfiðara er að koma starfsmanni aftur fyrir í fyrirtækinu.  
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Þetta stafar af því að meðan starfsmaður er fjarverandi geta átt sér stað ákveðnar 

breytingar á fyrirtækinu og valdið því að upphafleg staða starfsmanns er breytt eða 

jafnvel ekki til staðar.  Þær tækniframfarir sem hafa átt sér stað í höfuðstöðvum geta 

einnig orðið meiri en þekking og reynsla starfsmannsins og því nýtist hann ekki sem 

skyldi og það þarf að meta.  

Eitt af því versta sem getur komið fyrir heimkominn starfsmann er að vera settur í 

biðstöðu, það er að ákveðin staða bíður hans ekki þegar hann kemur til baka og því er 

hann settur í starf sem að hentar honum ef til vill ekki.  Þetta getur stafað af því að 

fyrirtækið veit ekki í hvaða stöðu það á að setja starfsmanninn vegna þess að það gat 

ekki áætlað heimkomu hans og skipulagning var ekki fyrir hendi.  Þetta getur leitt til 

þess að starfsmanni finnst hann ekki vera eins verðmætur og hann taldi sig vera en 

það getur leitt til minna sjálfstrausts (Harvey, 1989).  

Fjölmargir þátttakendur í rannsókn Allen og Alvarez (1998), sem hafa komið heim 

eftir störf erlendis, sögðu að þó þeim hefði verið sagt að fyrirtækið mæti þá mikils og 

vildi gjarnan setja þá í betra starf þá væri slíkt starf ekki til staðar á þeim tíma sem 

þeir komu til baka.  Oft er fyrsta starf starfsmannsins ekki við hæfi miðað við færni 

hans og þekkingu.  Þeir starfsmenn sem fá ekki starf við hæfi geta komist að þeirri 

niðurstöðu að þeir geti fundið betra starf hjá öðru fyrirtæki en sú starfsreynsla sem 

þeir öðlast á alþjóðlegum vettvangi gerir þeim auðveldara að markaðssetja sig og 

stuðlar að því að þeir fari frá fyrirtækinu.  

Heimkoma starfsmanna til höfuðstöðva og í hið félagslega umhverfi getur samtímis 

haft skjót og djúpstæð áhrif á hann og fjölskyldu hans. Búast má við að starfsmaður 

og fjölskyldan verði fyrir óvæntu menningaráfalli við heimkomu og finni fyrir missi 

og einangrun sem getur stafað af skilningsleysi á hegðunarmynstri heimalands eftir 

langvarandi dvöl erlendis (Harvey, 1982).   

Svo virðist sem mannauðsstjórar geri sér ekki alltaf grein fyrir því að einhverjir gætu 

þurft á aðstoð að halda þó þeir séu að koma til baka í kunnuglegt umhverfi.  

Starfsmenn og fyrirtæki búast ef til vill ekki við því að þurfa að aðlagast 

heimkynnum á ný, en eftir að hafa verið í burtu í nokkur ár hefur starfsmaðurinn 

upplifað ótrúlegar persónulegar breytingar, öðlast þekkingu á öðru 

menningarsamfélagi og breytingar í starfi.  Flestir verða fyrir menningaráfalli við 

heimkomu en það er hlutverk mannauðsdeilda að gera ráðstafanir svo áfallið verði 

sem minnst (Poe, 2000).  Mannauðssvið virðast frekar taka á áþreifanlegum 

vandamálum, eins og launamálum, bónusgreiðslum og aðstoð við starfsframa en ekki 

á huglægum þáttum, eins og streitu sem bæði starfsmaður og fjölskylda hans geta 
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orðið fyrir, en í rannsókn Harvey (1989) kom í ljós að af þeim fyrirtækjum sem tóku 

þátt voru einungis 31% af þeim með formlegt heimkomuferli fyrir stjórnendur.  Af 

þeim voru einungis 22% sem komu inn á heimkomuferlið áður en stjórnendur 

yfirgáfu höfuðstöðvar.  Í 78% tilfella var heimkomuferli komið af stað eftir að 

stjórnandi og fjölskylda hans höfðu verið send út.  Í einungis 35% tilfella var hugað 

að maka stjórnanda í heimkomuferlinu og í 15% tilfella var hugað að börnum.  

Harvey álítur að ástæðan fyrir því að ekki er tekið mikið tillit til fjölskyldu 

starfsmannsins í heimkomuferlinu sé vegna skorts á skilningi stjórnenda 

fyrirtækjanna á því hvað fjölskylduvandamál geta haft mikil áhrif á framleiðni og/eða 

starfsánægju starfsmannsins þegar komið er aftur heim.  Einnig kom í ljós að stærð 

og fjölbreytileiki fyrirtækjanna sem tóku þátt í rannsókninni, jafnt sem fjöldi 

útsendra starfsmanna hjá þessum fyrirtækjum hafði ekki áhrif á það hvort 

heimkomuferli væri til staðar í fyrirtækjunum.  Ætla mætti að því stærri og 

fjölbreyttari sem fyrirtækin eru því líklegra er að þau séu meðvituð um nauðsyn þess 

að hafa einhvers konar heimkomuferli en svo virðist ekki vera samkvæmt rannsókn 

Harvey.  Það sem þátttakendur í rannsókninni vildu meðal annars að fyrirtækin tækju 

á við heimkomu var fjárhagsleg aðtoð, aðstoð við starfsframa og að tekið yrði á 

fjölskylduvandamálum og óánægju við heimkomu.   

Rannsókn Lazarova og Caligiuri (2001) leiddi í ljós að ef heimkomuferli er til staðar 

í fyrirtæki og ef starfsmaður veit að það er mikilvægt innan fyrirtækisins að 

heimkoma takist vel þá skynjar starfsmaðurinn frekar hversu mikils fyrirtækið metur 

hann.  Þeir starfsmenn sem skynja þennan stuðning frá fyrirtæki sínu eru síður 

líklegir til að fara frá fyrirtækinu við heimkomu.  Því töldu rannsakendur að 

heimkomuferli ætti að skipta miklu máli innan fyrirtækja. Þátttakendur í 

rannsókninni töldu tvennt mikilvægast í heimkomuferli.  Annars vegar að alþjóðleg 

starfsreynsla væri mikils metin innan fyrirtækisins og hins vegar að hugað er að 

starfsframa þeirra.  Ef þetta tvennt er ekki til staðar er líklegra að viðhorf til 

fyrirtækisins verði neikvætt og getur þar af leiðandi leitt til að starfsmaður segir upp.  

Þátttakandi í rannsókninni sagði meðal annars að fyrirtækið sem hann vann hjá kynni 

ekki að nýta þá hæfileika sem hann þróaði í starfi sínu erlendis og hann bjóst við að 

margir heimkomnir starfsmenn myndu hætta innan tveggja ára.  Annar þátttakandi 

sagðist ekki hafa fengið neina aðstoð við heimkomu og að fyrirtækið hefði ekki aflað 

neinna upplýsinga um reynslu hans erlendis sem leiddi til þess að honum leið eins og 

hann hefði aldrei farið.    
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Þátttakandi í rannsókn Allen og Alvarez (1998) sagði að það að taka að sér verkefni 

erlendis hindraði framgöngu í starfi og fleiri sögðu að þeir hefðu snúið aftur til 

heimalands síns bara til að uppgötva að þeir hefðu misst af tækifærum og að aðrir 

stjórnendur sem hefðu ekki farið erlendis og aflað sér alþjóðlegrar reynslu á þann 

hátt hefðu fengið stöðuhækkun.  

Undirbúningur fyrir heimkomu á í raun að byrja þegar verið er að velja starfsmann til 

að senda út en þó eru ekki mörg fyrirtæki sem hefja undirbúning svona snemma.  

Þetta er talið vera einn af lykilþáttum árangursríkrar heimkomu og mikilvægt til að 

halda góðum samskiptum milli starfsmanna og heimalands en góð samskipti eru 

lykillinn að því að þróa gott heimkomuferli og viðhalda lágri uppsagnartíðni meðal 

heimsendra starfsmanna.  Einnig er þessi undirbúningur mikilvægur til að starfsmenn 

skilji gildi þess verkefnis sem þeir eru að fara út í og að þeir njóti stuðnings frá 

fyrirtækinu frá upphafi og finni að verkefnið er mikilvægt (Poe, 2000). 

Jassawalla o.fl. (2004) telja nauðsynlegt að skipuleggja heimkomu fyrirfram því 

erlend verkefni einkennast af mikilli óvissu og streitu fyrir útsenda starfsmenn, bæði 

fyrir og á meðan dvöl þeirra erlendis stendur yfir og getur líka skapað óróleika við 

heimkomu.  Stjórnandi sem þeir tóku viðtal við sagði að yfirmenn sínir hefðu ekki 

gert neitt til að draga úr þeim óróleika sem myndaðist við það að koma aftur heim og 

sagði að yfirmennirnir hefðu álitið að þarna væri fullorðin manneskja að koma heim 

sem ætti að geta séð um sig sjálf.  Annar stjórnandi sagði hins vegar að væntingar 

fyrirtækisins til hans hefðu verið settar niður fyrirfram, hvað hann átti að gera á 

meðan hann var staddur erlendis.  Einnig var sett saman heimkomuferli áður en hann 

fór út sem leiddi til þess að hann hugsaði um mörg atriði sem annars hefðu ekki 

hvarflað að honum en í kjölfarið voru væntingar hans raunhæfar og því vissi hann 

betur hvað biði hans.   

Mikilvægt er að skipuleggja hvaða stöðu starfsmaður fær þegar hann kemur til baka.  

Oft er erfitt og næstum ómögulegt að tryggja ákveðna stöðu við heimkomu, en ef svo 

er þá er mikilvægt að fyrirtækið tali um það hreinskilningslega við starfsmanninn 

þannig að hann verði ekki fyrir vonbrigðum við heimkomu.  Einnig getur skipt máli 

hvernig starf býðst við heimkomu.  Erlendis geta starfsmenn upplifað mikið 

sjálfstæði og eru ef til vill í topp stöðu en þegar þeir koma heim er ekki víst að þeir 

hafi þetta sjálfstæði í vinnubrögðum lengur.  Því er mikilvægt að finna stöðu fyrir þá 

á því sviði sem þeir skara framúr, því annars geta fyrirtæki átt það á hættu að þeir 

hætti störfum hjá þeim og fari þangað sem færni þeirra og þekking nýtist (Poe, 

2000). 
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Meira en helmingur viðmælenda í rannsókn Jassawalla o.fl. (2004) sagði að skortur 

hafi verið á skýrleika um það starf sem biði þeirra við heimkomu og einn 

viðmælandinn sagði að það hafi aukið gríðarlega á streitu hans að vita ekki hvaða 

starf biði hans fyrr en nokkrum vikum fyrir heimkomu.  Í flestum tilfellum sögðust 

viðmælendur hafa farið aftur í sömu stöðu eða sambærilega stöðu og þeir hefðu verið 

í áður en þeir fóru út.  Þar af leiðandi hefðu þeir gefið eftir aukna ábyrgð og 

sjálfstæði sem þeir höfðu í starfi sínu erlendis.  Einnig hefðu ákvarðanir um 

starfsskyldur þeirra verið teknar eftir heimkomu.  Þrír starfsmenn sögðu að færni 

þeirra hefði ekki verið nýtt sem skildi og tveir þeirra sögðu upp innan árs frá 

heimkomu vegna óánægju og leituðu að betra tækifæri.  Einnig kom fram að 

starfsmenn sem hafa reynslu af að starfa erlendis bera kennsl á þrjá þætti sem þeir 

töldu auka líkur á því að heimkoma verði árangursrík.  Í fyrsta lagi skýrleiki 

verkefnisins sem þeir sinna erlendis, í öðru lagi aðstoð við starfsframa og í þriðja lagi 

formleg ferli og leiðarvísir fyrir heimkomu.  Stjórnendur í rannsókninni sem hafa 

upplifað árangursríka heimkomu benda á að skýrleiki þeirra verkefna sem þeir sinntu 

erlendis hafi skipt miklu máli, það er að þeir vissu hvað var ætlast til af þeim þar og 

hvernig mat yrði lagt á það.  Þetta virðist hafa haft áhrif á einbeitingu þeirra í 

verkefninu, skapað tilfinningu á að árangri hafi verið náð eftir að verkefni var lokið 

og minnkað streitu þeirra þegar heim var komið. Á hinn bóginn kom fram að óskýrar 

væntingar til verkefnis hafi leitt til neikvæðrar reynslu við heimkomu.  Einnig kom 

fram að þeir sem eru ánægðir með heimkomuferli sitt segja að þeir hafi fengið 

formlega starfsráðgjöf sem útskýrði fyrir þeim hvernig verkefni þeirra erlendis hefði 

áhrif á markmið fyrirtækisins og hversu mikils virði framlag þeirra væri fyrir 

fyrirtækið.  Einnig töldu þeir mikilvægt að vita hvernig þekking og færni þeirra sem 

þeir öfluðu sér erlendis myndi leiða til aukinna krafna í starfi við heimkomu og að 

það starf sem þeir fengju við heimkomu færi eftir frammistöðu þeirra erlendis.  Á 

þennan hátt gátu þeir metið af hverju þeir voru sendir erlendis og skilgreint hvers 

virði það er fyrir fyrirtækið og þá sjálfa.  Formleg ferli og leiðarvísir við heimkomu 

tengjast sterklega árangursríkri heimkomu, en auk þess að leiða til minni streitu hjá 

starfsmanni geta ferlin, ef þau skilgreina markmið fyrirtækisins, leitt til ákveðins 

öryggis fyrir starfsmenn bæði þegar þeir fara erlendis og líka þegar þeir koma aftur 

heim.  Þess vegna leggja Jassawalla o.fl. (2004) til að árangursrík heimkoma 

starfsmanna krefjist þess að fyrirtæki þrói með sér formleg ferli sem ná yfir tímabilið 

frá því að undirbúningur fyrir flutning erlendis hefst og fram yfir heimkomu.  

Mikilvægt er að þetta nái yfir allt útsendingar- og heimkomuferlið því starfsmenn 
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gefa til kynna að þeir beri meiri tryggð til fyrirtækisins og meiri áhuga á að leggja sig 

fram við að koma sér inn í fyrirtækið aftur við heimkomu þegar þeim finnst augljóst 

að þeir fá stuðning á meðan á dvöl þeirra erlendis stendur.  Ef þeir skynja skort á 

stuðningi þá eykst ekki einungis streita hjá þeim og einbeiting verður lélegri heldur 

gefur það vísbendingar um að heimkomuferlið verði ekki framúrskarandi.  Því er 

mikilvægt að fyrirtæki hugi vel að starfsmönnum sínum og fjölskyldum þeirra strax 

þegar þau eru erlendis.   

Allt of oft þarf að fylla stöðu erlendis með stuttum fyrirvara.  Lítill tími líður frá því 

að fyrirtækið hefur leit að besta manninum fyrir starfið, þjálfar hann fyrir brottför og 

sendir hann erlendis.  Svo álíta fyrirtækin að vandamálið sé leyst.  Starfsmaðurinn 

fellur þá gjarnan í hóp þeirra sem gleymast vegna þess að þeir eru ekki til staðar (e. 

out of sight, out of mind) og fyrirtækið hefur ekki áhyggjur af starfsmanni fyrr en 

verkefni hans erlendis er lokið.  Í slíku tilfelli er lítill sem enginn undirbúningur fyrir 

heimkomu starfsmanns eða frama hans hjá fyrirtækinu og afleiðingarnar geta orðið 

óánægja hjá starfsmanni og ef til vill uppsögn (Harvey, 1982).   

Þátttakandi í rannsókn Allen og Alvarez (1998) sagði að margir stjórnendur kæmu 

heim frá því að hafa unnið erlendis en að þeim liði ekki eins og hetjum heldur eins og 

fórnarlömbum sem hafa orðið fyrir því að gleymast af því þeir voru ekki á staðnum 

og það hafi haft áhrif á frama þeirra innan fyrirtækisins.  

Til að hafa sem best samskipti við heimalandið er árangursríkt að starfsmenn séu 

með ákveðinn leiðbeinanda (e. mentor) sem hjálpar þeim að halda tengslum við það 

sem gerist í heimalandinu.  Til dæmis eru fyrrverandi útsendir starfsmenn mjög hæfir 

til að taka að sér svoleiðis verkefni.  Samskiptin geta bæði verið símleiðis og gegnum 

tölvupóst en það hentar hugsanlega betur þegar mikill tímamismunur er milli landa.  

Fjárhagslegur stuðningur er mikilvægur til þess að þeir geti komið heim af og til 

meðan dvölin erlendis stendur yfir til að halda góðum samskiptum við fyrirtækið.  

Einnig er mikilvægt að stjórnendur fari erlendis og hitti útsenda starfsmenn 

fyrirtækisins og mögulega leyfa öðrum starfsmönnum fyrirtækis að heimsækja þá til 

að sjá hvað þeir eru að gera og upplifa (Poe, 2000).   

Stjórnendur sem hafa jákvæða reynslu af heimkomu sinni eftir dvöl erlendis hafa 

sagt frá þessari reynslu.  Þeir eru sammála um það að lögð var áhersla á góð 

samskipti á meðan á dvöl þeirra erlendis stóð yfir, ekki bara við einhvern einn 

starfsmann heldur við fyrirtækið í heild sinni.  Einnig hafa þeir sagt frá því að 

reglulegar heimsóknir til höfuðstöðva skapi góð tengsl.  Ef samskipti eru góð og 

regluleg getur það komið í veg fyrir að starfsmanni finnist hann vera einangraður, 
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hann skynjar mikilvægi verkefnisins erlendis og að hann tilheyri fyrirtækinu.  Það 

getur líka leitt til þess að hann hefur ekki áhyggjur af starfi sínu ef einhverjar 

breytingar eiga sér stað innan fyrirtækisins.  Starfsmenn sem hafa léleg og óregluleg 

samskipti finna til einangrunar og að þeir hafi engan tilgang í sínu starfi.  Þeim finnst 

einnig að þátttaka þeirra sé engin innan höfuðstöðva í heimalandi og að þeir hafi 

enga stjórn á þeim ákvörðunum sem teknar eru í fjarveru þeirra.  Léleg samskipti 

geta einnig leitt til þess að þeir þurfa að reiða sig á sögusagnir þegar þeir mynda sér 

skoðanir um hvað bíði þeirra við heimkomu (Jassawalla o.fl., 2004).  

Skortur á samskiptum milli höfuðstöðva og erlenda vinnustaðarins getur leitt til þess 

að útsendir starfsmenn finna fyrir persónulegri og starfstengdri einangrun frá 

heimalandinu. Þetta getur bæði valdið vandamálum þegar starfsmaðurinn er erlendis 

en einnig þegar heim er komið og hann þarf að aðlagast fyrirtækinu á ný, sérstaklega 

ef einhverjar meiriháttar breytingar hafa átt sér stað í stjórn eða stefnu (Harvey, 

1982).  

Ein aðal ástæða þess að heimkomnir starfsmenn verða óánægðir er að þeir upplifa að 

sú reynsla og þekking sem þeir hafa aflað sér erlendis er ekki nýtt.  Ef þeir geta ekki 

nýtt hana af einhverjum ástæðum verða mannauðsdeild og stjórnendur að láta 

starfsmann vita hversu mikils virði það var fyrir fyrirtækið að hann starfaði erlendis 

því það hafi leitt til aukins skilnings á erlendum mörkuðum sem er gríðarlega 

mikilvægt fyrir fyrirtækið.  Því getur verið gott að nýta þekkingu þeirra í alþjóðleg 

málefni og önnur verkefni (Poe, 2000).   

Í rannsókn Jassawalla o.fl. (2004) kom í ljós að tveir af níu heimkomnum 

starfsmönnum sögðu upp starfi sínu innan árs frá heimkomu en ástæða þeirra var sú 

að fyrirtækið nýtti hvorki þá þekkingu né færni sem þeir öðluðust erlendis.  

Einnig getur stuðningur við heimkomu skipt máli, að þeir öðlist virðingu fyrir það 

verk sem þeir unnu erlendis og að sjónarmið þeirra séu tekin til greina.  Erlendis voru 

þeir eflaust nokkuð sjálfstæðir, fengu athygli, lífsstíll þeirra getur verið öðruvísi en í 

heimalandi, þeir eru oft með hærri tekjur en við heimkomu og þurfa að aðlagast nýju 

vinnuumhverfi og nýjum samstarfsmönnum.  Því er mikilvægt að þeir fái stuðning 

við heimkomu sem hjálpar þeim að koma sér inn í nýja stöðu en það gefur þeim til 

kynna að þeir eru ennþá metnir mikils, alveg eins og þegar þeir voru erlendis 

(Jassawalla o.fl., 2004).  Við heimkomu geta þeir einnig upplifað menningaráfall í 

fyrirtækinu en það getur verið erfitt að aðlagast starfsumhverfinu á ný þegar 

starfsmaður  hefur starfað erlendis þar sem samskipti á vinnumarkaði eru ef til vill 

öðruvísi.  Ólíkir menningarheimar hafa mismunandi samskipti á vinnumarkaði og því 
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getur starfsmaður bæði orðið fyrir áfalli við útsendingu og við heimkomu þar sem 

hann hefur vanist ákveðnum samskiptum en þarf á ný að aðlagast breyttu 

starfsumhverfi.  Þetta benti Bandarískur starfsmaður á sem hafði unnið í Brasilíu en 

hann sagði að það hefði verið hræðilegt að koma aftur til vinnu í heimalandi af því 

vinnuumhverfið var allt öðruvísi en því sem hann þurfti að venjast í Brasilíu.  Því 

taldi hann mikilvægt að veita heimkomnum starfsmönnum ráðgjöf og stuðning við 

heimkomu þó það hafi ekki áhrif á upplifunina en það geti hins vegar hjálpað þeim 

að átta sig á því að það sem þeir eru að upplifa er eðlilegt (Poe, 2000).   

Í rannsókn Jassawalla o.fl. (2004) kom í ljós að þeir sem voru óánægðir með 

heimkomuferlið virtust kenna fyrirtækinu um vegna skorts á ferlum fyrir heimkomu.  

En hvað er gott heimkomuferli?  Góð heimkoma hefur verið skilgreind sem 

heimkoma þar sem starfsmaður fær starf þar sem ný þekking, alþjóðleg reynsla og 

hæfni fær að njóta sín, þar sem aðlögun að heimkynnum er auðveld og að lokum þar 

sem uppsagnartíðni endurkominna starfsmanna er lág (O´Sullian, 2002).  Að vissu 

leyti er hægt að meta árangur eftir umfangi en þó getur starfsmannavelta meðal 

heimkominna starfsmanna verið góður mælikvarði.  Ef starfsmenn hætta innan 

tveggja ára þá er það nokkuð góð vísbending um að fyrirtækið þurfi að bæta sig en er 

þó ekki eina leiðin til að meta árangur.  En þó starfsmenn séu enn starfandi þýðir það 

ekki endilega að þeir hafi verið ánægðir með heimkomu sína inn í fyrirtækið. Horfa 

þarf til þess hvert framlag þeirra er til fyrirtækisins eftir heimkomu og einnig er hægt 

að meta það eftir því hvort aðrir starfsmenn eru tilbúnir til að taka að sér starf 

erlendis fyrir fyrirtækið eða hvort þeir séu neikvæðir og vilji ekki fara.  

Árangursríkasta heimkomuferlið verður hins vegar það sem er litið jafn mikilvægum 

augum og útsendingarferlið.  Fyrirtækin fjárfesta gríðarlega mikið í þeim 

starfsmönnum sem þau senda út og þurfa því að varðveita þessa fjárfestingu með það 

fyrir augum hvað þeir ætla að gera fyrir starfsmennina þegar þeir koma aftur heim 

(Poe, 2000).  Í fyrirtækjum þar sem alþjóðleg viðskipti eru lítill hluti af hagnað 

fyrirtækisins má skilja að erlend starfsemi er ekki upp á marga fiska.  Stjórnendur 

þessara fyrirtækja eru ólíklegri til að hafa formlega mannauðsstefnu þar sem formlegt 

og árangursríkt heimkomuferli er til staðar.  Ef alþjóðleg viðskipti skipta meira máli 

aukast líkur á formlegri og skýrri stefnu, bæði varðandi fyrirtækið og mannauð þess.  

Í rannsókn Jassawalla o.fl (2004) kom þó fram að sex af átta fyrirtækjum í úrtaki 

þeirra eru Fortune 500 fyrirtæki, sem eru 500 stærstu fyrirtæki Bandaríkjanna 

samkvæmt tímaritinu Fortune, og meira en helmingur af þeirra veltu kemur erlendis 

frá.  Talið er að hér séu áhrif lélegs heimkomuferlis ekki mæld og kostnaður ekki 
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metinn og það sem verra er að afleiðingar lélegs skipulags og kostnaðartap vegna 

útsendra starfsmanna kemur ekki fram hjá þeim sem skipuleggja útsendingu heldur 

hjá þeim stjórnendum sem reiða sig á heimkomna starfsmenn.  Heimkomuferlið var 

illa skipulagt á heildina litið hjá fyrirtækjunum í rannsókn Jassawalla o.fl. (2004).  

Stjórnendur sem rætt var við höfðu mörg dæmi um léleg ferli. Einn þeirra sagði að 

heimkomuferlið hefði verið veikasti hlekkurinn í ferlinu og að þegar hann kom til 

baka eins og hafði verið áætlað þá hafi hann farið inn á skrifstofu yfirmanns síns og 

sagst vera mættur aftur til starfa. Yfirmaðurinn hafði þá ekki verið búinn að 

skipuleggja starf handa honum og hafði að auki haldið honum út úr hóp þeirra 

starfsmanna í heimalandi sem áttu möguleika á stöðuhækkun á meðan hann var 

erlendis að sinna góðu starfi.  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Aðferð 
 

Í þessari rannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð notuð en hún veitir dýpri innsýn og 

skilning á vandamálum heldur en megindleg rannsóknaraðferð gerir.  Aðferðin varð 

fyrir valinu þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er ekki algengt á Íslandi og því 

taldi rannsakandi að aðferðin myndi nýtast best til að fá djúpan skilning á 

viðfangsefninu og ná að greina kosti þess og galla hjá þeim fyrirtækjum sem tóku 

þátt í rannsókninni. 

Eigindleg aðferð byggir á litlum rannsóknarúrtökum sem hafa þann tilgang að veita 

dýpri innsýn og skilning í rannsóknaraðstæður.  Megindleg rannsókn byggir hins 

vegar á því að fá nákvæma mælingu á einhverju tilteknu.  Þessi aðferð er notuð til að 

mæla hegðun neytenda, þekkingu, skoðanir eða viðhorf og aðferðin svarar meðal 

annars spurningum sem tengjast magni, tíðni eða fjölda einhvers (Cooper og 

Schindler, 2006).  Megindlegar rannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir að vera ekki 

alltaf viðeigandi og stundum takmarkandi, til dæmis getur verið erfitt að nota þær við 

að mæla viðhorf þátttakanda á einhverju tilteknu fyrirbæri og því getur verið betra að 

nota eigindlega rannsókn til að fá fram dýpri skilning.  Hins vegar geta eigindlegar 

rannsóknir líka haft sína galla.  Til dæmis getur áreiðanleiki þeirra veikst ef 

rannsakandi tekur ekki niður athugasemdir á meðan hann rannsakar þátttakanda eða 

tekur viðtal við hann því það geta komið fram hlé hjá viðmælanda eða ákveðnar 

líkamshreyfingar sem geta gefið til kynna að honum líði illa að þurfa að svara 

ákveðnum spurningum eða sé ekki viss á svari (Silverman, 2001).   

Við hæfi er að nota eigindlega rannsóknaraðferð þegar rannsóknarspurningin snýst 

um að fræðast um og öðlast aukinn skilning á ákveðnu viðfangsefni, eða til að lýsa 

ákveðnum hóp fólks sem fæst við sama viðfangsefni (Neuman, 2006).  Aðferðin 

felur meðal annars í sér viðtöl þar sem leitast er eftir að lýsa, afhjúpa og túlka 

ákveðið efni til að auka skilning á því (Cooper og Schindler, 2006).  Eigindleg 

rannsókn á sér stað í náttúrulegu umhverfi þar sem rannsakandi fer og hittir 

þátttakanda til að rannsaka viðfangsefnið.  Þetta gerir rannsakanda kleift að öðlast 

dýpri skilning á viðfangsefninu og að taka virkan þátt í upplifun þátttakanda 

(Creswell, 2003).  Þessi aðferð er bæði notuð við gagnaöflun fyrir rannsóknina en 

einnig í greiningu á gögnum.  Gagnaöflun fer meðal annars fram með viðtölum, 
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opnum spurningum og heimildum en greining fer fram með því að styðjast við þessi 

gögn við úrvinnslu (Cooper og Schindler, 2006; Creswell, 2003).  Nokkur atriði geta 

komið upp á við gerð eigindlegrar rannsóknar.  Hugsanlega er þörf á að breyta eða 

endurskilgreina rannsóknarspurningu þegar rannsakandi hefur aflað ákveðinna gagna 

frá þátttakendum og gert sér grein fyrir atriðum sem þörf er á að laga eða bæta við.  

Því getur verið erfitt að fastmóta eigindlega rannsókn fyrirfram og rannsakandi 

verður því að hafa svigrúm til breytinga.  Aðferðin er einnig lýsandi á túlkun 

rannsakanda á viðfangsefninu en rannsakandi er sá sem lýsir viðmælendum eða 

aðstæðum, greinir gögnin eftir sínum skilgreiningum og túlkar þau.  Hann dregur 

einnig eigin ályktanir af niðurstöðunum, skýrir frá þeim lærdóm sem á sér stað við 

gerð rannsóknarinnar og kemur með tillögu að spurningum sem gott er að fá svör við 

í kjölfarið.  Áreiðanleiki og alhæfingargildi spila lítið hlutverk í eigindlegum 

rannsóknum.  Hins vegar er litið á réttmæti sem styrkleika og er það notað til að 

ákvarða hvort niðurstöður eru nákvæmar frá sjónarhorni rannsakanda og þátttakanda 

(Creswell, 2003).   

 

Þar sem rannsókn þessi er eigindleg er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar.  

Hins vegar er vert að benda á að allflest fyrirtæki landsins sem eru með útsenda 

starfsmenn tóku þátt í rannsókninni.  Það ætti því að gefa nokkuð skýra mynd af því 

hvernig heimkomuferli íslenskra fyrirtækja sem starfa á alþjóðlegum vettvangi er 

byggt upp.  Niðurstöður endurspegla aðeins túlkun rannsakanda á viðfangsefninu á 

þeim tíma sem það var rannsakað með tillit til þeirra spurninga sem lagðar voru fram.   

 

 

3.2 Þátttakendur 
 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru mannauðsstjórar og starfsmenn mannauðsdeilda sjö 

íslenskra fyrirtækja sem starfa á alþjóðlegum vettvangi auk utanríkisþjónustunnar.  

Fyrirtækin eru valin með tillit til þess hvort þau hafi sent starfsmenn erlendis til að 

vinna á starfsstöðvum þeirra í að minnsta kosti tvö ár og komi í kjölfarið aftur til 

baka til starfa innan fyrirtækisins.  Leitast er eftir að finna og fá þátttöku allra þeirra 

fyrirtækja sem eru með útsenda og heimsenda starfsmenn.  Rannsakandi hefur þegar 

hugmynd um nokkur af þeim fyrirtækjum sem taka þátt en upplýsingar um önnur 

fyrirtæki eru fengin í gegnum snjóboltaúrtak.   
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Snjóboltaúrtak felur í sér að rannsakandi byrjar á einum þátttakanda og byggt á 

upplýsingum frá honum ber hann kennsl á aðra mögulega þátttakendur, sem vitað er 

að hafi svipaða eiginleika, reynslu eða viðhorf, og endurtekur ferlið aftur og aftur þar 

til hann telur sig vera kominn með nægjanlega stórt úrtak (Cooper og Schindler, 

2006; Neuman, 2006). 

Rannsakandi hafði samband við átta fyrirtæki sem eru með útsenda og heimkomna 

starfsmenn og fékk viðtal hjá sjö þeirra.  Alls voru átta viðtöl tekin en viðmælendur 

voru tíu.  Hjá einu fyrirtæki og utanríkisþjónustunni voru tveir viðmælendur, í bæði 

skiptin mannauðsstjóri og starfsmaður af mannauðssviði.  Þrír viðmælendur voru 

karlmenn en sjö voru konur.  Sex viðmælendur störfuðu sem mannauðsstjórar hjá 

sínu fyrirtæki en fjórir störfuðu innan mannauðssviðs en höfðu nægilega þekkingu til 

að svara spurningum rannsakanda. 

 

 

3.3 Gagnaöflun 
 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 17. október til 26. nóvember 2008.  Tekin voru átta 

viðtöl á þessu tímabili og stóð það skemmsta yfir í 25 mínútur en lengsta í eina 

klukkustund.  Flest viðtölin tóku um 45 mínútur.  Viðtölin fóru í öllum tilvikum fram 

á skrifstofu eða í fundarherbergi á vinnustað viðmælenda þar sem nægjanlegt næði 

gafst til viðtals og upptöku.  Mis erfitt reyndist að fá viðtöl við viðmælendur.  Sumir 

gáfu strax vilyrði til að hitta rannsakanda á meðan aðrir gáfu vilyrði til að hitta 

rannsakanda en mjög erfitt reyndist fyrir þá að finna tíma fyrir viðtalið þar sem 

margir þeirra voru mjög uppteknir í starfi.  Einn viðmælandi ákvað að lokum að láta 

samstarfsmann sinn af mannauðssviði veita rannsakanda viðtal vegna anna sinna og 

gekk það mjög vel því hún hafði mikla þekkingu á útsendingar og heimkomuferli 

fyrirtækisins og gaf sér strax tíma til að hitta rannsakanda.  En rannsakandi fékk að 

lokum þær upplýsingar sem sóst var eftir en út af þessum erfiðleikum við að fá viðtöl 

raskaði tímaáætlun rannsakanda sem hafði ætlað sér að ljúka öllum viðtölum þremur 

vikum fyrr.  Öll viðtölin gengu vel fyrir sig þó í einstaka tilfellum hafi rannsakandi 

þurft að ýta eftir svörum þar sem viðmælandi virtist ekki viljugur til að gefa upp 

fullnægjandi svar við spurningu rannsakanda.  Aðrir viðmælendur höfðu frá nógu að 

segja og bjuggu yfir mjög áhugaverðum upplýsingum.  Viðtölin voru tekin upp á 

upptökutæki með leyfi viðmælenda og afrituð samdægurs eða degi síðar.  Í kjölfarið 

voru þau kóðuð og greind.  Úrvinnsla gagna reyndist mjög áhugaverð og var mjög 
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skemmtilegt fyrir rannsakanda að bera saman fyrirtækin og hin ýmsu ferli þeirra 

varðandi heimkomu meðan á greiningu stóð.   

 

 

3.4 Mælitæki 
 

Í rannsókninni er opinn spurningalisti notaður sem mælitæki en rannsakandi hannaði 

spurningalistann.  Spurningalistinn var unnin í upphafi rannsóknarinnar en á 

byrjunarstigi rannsóknarinnar voru lesnar fræðigreinar um útsenda og heimkomna 

starfsmenn og í kjölfarið vaknaði áhugi fyrir ákveðnum spurningum sem rannsakandi 

vildi leita svara við.  Rannsakandi telur að spurningarnar nái að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem lögð er fram.  
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4 Niðurstöður 
 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt niður í tvo hluta.  Í fyrri hluta verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni en í seinni hluta 

verða niðurstöður utanríkisþjónustunnar kynntar.  Þetta er gert til að gera greinarmun 

á heimkomuferli hjá einkareknum fyrirtækjum og svo ríkisstofnun.  Hvorum hluta er 

svo skipt í sex kafla en hver kafli hefur tiltekið þema sem tekur fyrir ákveðnar 

spurningar rannsóknarinnar sem rannsakandi tengir saman.  Í umræðu annars hluta 

eru niðurstöður utanríkisþjónustunnar bornar saman við niðurstöður fyrirtækjanna.   

 

Kaflarnir eru eftirfarandi: 

1. Grunnupplýsingar um fyrirtækin 

2. Samskipti stjórnenda við útsenda starfsmenn í tengslum við verkefni 

3. Heimkomuferli útsendra starfsmanna 

4. Nýting þekkingar heimkominna starfsmanna 

5. Móttökuferli fyrirtækjanna 

6. Starfsframi heimkomna starfsmannsins 

 

Í fyrsta hluta er umræða eftir niðurstöður úr hverjum kafla en í öðrum hluta er 

umræða í lok kaflana.  Þetta er gert vegna þess að niðurstöður hvers kafla í fyrsta 

hluta eru mjög umfangsmiklar og því ákvað rannsakandi að betra yrði að hafa 

umræðu í kjölfar hvers kafla svo samhengi milli umræðu og niðurstöðu hvers kafla 

glatist ekki.  Í seinni hluta eru niðurstöður hvers kafla ekki eins umfangsmiklar og 

því telur rannsakandi viðeigandi að hafa heildarumræðu í lokin.  Viðmælendur þeirra 

fyrirtækja sem taka þátt í rannsókninni fá númer frá einum upp í sjö eftir því í hvaða 

röð viðtölin voru tekin.  Fyrirtækin eru ekki nafngreind vegna trúnaðar við þau en 

starfsvettvangi þeirra er lýst.  

Í viðtali við utanríkisþjónustuna eru spurningar aðlagaðar með tillit til þess að um er 

að ræða skipulagsheild innan stjórnsýslunnar en ekki fyrirtæki.  Það hefur þó ekki 

áhrif á innihald spurninganna né möguleikann til að svara rannsóknarspurningunni.    

 



 

 29  

 

Fyrsti hluti 
 

4.1  Upplýsingar um fyrirtækin 
 

Fjöldi þeirra landa sem fyrirtækin í þessari rannsókn eru með starfsemi í er misjafn.  

Tvö þeirra eru aðeins með starfsemi í Evrópu en önnur eru með starfsemi um allan 

heim og það fyrirtæki sem er með flestar starfsstöðvar er með starfssemi í 40 

löndum.  Tvö fyrirtæki eru nýlega byrjuð að senda starfsmenn erlendis og því að 

stíga sín fyrstu skref í útsendingar- og heimkomuferli.  Því má ætla að hin fimm 

fyrirtækin sem eru með starfsemi í mjög mörgum löndum séu þaulvön í að senda 

starfsmenn erlendis til að sinna stjórnunarstörfum eða sérfræðistöðum því þau hafa 

verið að senda starfsmenn erlendis í þó nokkuð mörg ár og hafa mikla reynslu af 

alþjóðamarkaði en fræðimenn benda á að því meiri reynsla sem fyrirtækið hefur á 

alþjóðamarkaði þá aukist líkur á því að útsendingarferli takist vel sem leiðir af sér 

meiri starfsánægju meðal útsendra starfsmanna.    

Hagnaður fyrirtækjanna ef erlendri starfsemi er mismikil en eitt fyrirtæki er með 

20% hagnað erlendis frá en önnur fyrirtæki eru með hagnað frá 75% og upp í meira 

en 99%.  Því er misjafnt hversu mikið innlend starfsemi spilar inn í en vegna stærðar 

á erlendum markaði er auðséð að fyrirtækin verða að senda starfsmenn erlendis til að 

sinna alþjóðlegum verkefnum, auka möguleika fyrirtækjanna í framtíðinni og fylgja 

eftir stefnu þeirra en það styrkir stöðu fyrirtækjanna að vera með starfsemi í landi þar 

sem viðskipti eru mikil.  Því ætti gott útsendingar- og heimkomuferli að vera 

nauðsynlegt hjá þeim fyrirtækjum til að efla enn frekar starfsmenn og erlenda 

starfsemi.  

Við val á þeim starfsmönnum sem fara erlendis horfa fyrirtækin aðallega til þeirrar 

reynslu og þekkingar sem þeir búa yfir svo sem ákveðin sérfræðiþekking sem ekki er 

til staðar í þeirri starfsstöð sem þeir fara til erlendis.  Einnig er hugað að því að 

fyrirtækin vilja oft færa menningu fyrirtækisins milli landa og telja því kjörið að 

senda starfsmann sem þau treysta til að sinna því starfi og vita að hann komi henni til 

skila.  Þeir þurfa því að vera mjög upplýstir og meðvitaðir um starfsemi fyrirtækisins.  

Eins er mikilvægt að þeir séu læsir á menningu í því landi sem þeir fara til og taki 

tillit til hennar og hafi þar að auki veraldlegt hugarfar en það getur haft áhrif á 

velgengni fyrirtækisins og hvort viðskiptasamningar verða til eða bresta.  Sum 
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fyrirtækin hafa tekið yfir starfsstöð sem hefur verið rekin af samkeppnisaðila og ef 

þau ákveða að halda í þá erlendu starfsmenn sem þegar voru til staðar þá getur ekki 

talist góð byrjun að senda ekki fulltrúa frá höfuðstöðvum til að koma 

fyrirtækjamenningunni til skila til þeirra starfsmanna sem eru vanir öðruvísi 

menningu hjá fyrra fyrirtæki.  Ákveðin endurnýjun þarf að eiga sér stað til að 

fyrirtækið nái til þeirra erlendu starfsmanna sem halda áfram og því er ef til vill 

nauðsynlegt að senda þaulvanan Íslending til að koma stefnu og menningu 

fyrirtækisins til skila.   

Ástæða þess að stjórnendur fyrirtækjanna senda Íslendinga erlendis er meðal annars 

sú að ákveðin uppbygging er í gangi hjá sumum fyrirtækjunum, til dæmis vegna 

yfirtöku samkeppnisaðila, eða til að koma dótturfélagi af stað því það er að festa 

rætur á nýjum markaði.  Fræðimenn telja mikilvægt að fyrirtæki flytji út hluta af 

starfsemi sinni í stað þess að vera aðeins með innflutning og dreifingu á vörunni en 

með því koma þau í veg fyrir baráttu við innlend fyrirtæki um viðskiptavini sem 

kjósa kannski frekar innlenda framleiðslu heldur en innfluttar vörur.  Eitt fyrirtæki 

sendir starfsmenn erlendis til að stuðla að betri samskiptum á milli starfsstöðva og til 

að færa þekkingu til innan fyrirtækisins og því má sjá að ástæður geta verið margar.   

 

 

Nánari lýsing á fyrirtækjunum 
 

4.1.1  Fyrirtæki eitt 
 

Fyrsta fyrirtækið er alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki með starfsemi í yfir 40 löndum.  

Höfuðstöðvar eru á Íslandi en þó er starfsemin mjög dreifð og til dæmis er 

fjármálastarfsemi þess í Bretlandi.  Hjá fyrirtækinu starfa um 1100 manns um allan 

heim en stjórnunarstöður eru um 100.  Fyrirtækið er vaxandi  og hefur markvisst 

byggt upp stefnu sína og hefur að auki mjög almenna og skýra framtíðarsýn.  

Fyrirtækið er og ætlar sér að vera áfram leiðandi í þróun, framleiðslu og sölu á 

alþjóðamarkaði enda hefur yfirtökustefna þess verið mjög markviss.  Það fjárfestir 

mikið í framleiðslu og vöruþróun.  99% af hagnaði fyrirtækisins kemur erlendis frá 

en þó er stærstur hluti framleiðslu hér á landi.  Fyrirtækið er bæði að senda 

Íslendinga til starfsstöðva erlendis en einnig starfsmenn frá öðrum löndum á milli 

landa en þó er fjöldi starfsmanna sem er sendur erlendis ekki mjög mikill.  Val á 
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þeim starfsmönnum sem fara erlendis byggist á þeirri þekkingu sem þeir búa yfir og 

er nauðsynleg í því starfi sem þeir taka að sér.  Einnig er nauðsynlegt að þeir séu 

tilbúnir til að flytja erlendis.  Fyrirtækið sendir starfsmenn aðallega á staði þar sem 

uppbygging er í gangi en það kýs að senda Íslendinga í þessa uppbyggingarvinnu 

vegna þeirrar þekkingar sem þeir búa yfir.  Á þennan hátt geta þessir starfsmenn 

miðlað áfram þeirri þekkingu sem þeir búa yfir en þannig tryggir fyrirtækið að 

nauðsynleg þekking skili sér þar sem þörf er á.  Þess vegna fær það starfsmenn sem 

það treystir fullkomlega til að sinna þessum verkefnum.  Sú þekking sem starfsmenn 

búa yfir er aðal ástæða þess að fyrirtækið kýs að senda Íslendinga erlendis frekar en 

að skortur sé á trausti að ráða útlendinga til að gegna starfinu.  Við kaup á erlendum 

fyrirtækjum er það einnig að kaupa þekkingu þeirra starfsmanna sem störfuðu á þeim 

vinnustað og treystir því mikið á þekkingu þeirra en ekki einungis á þekkingu 

Íslendinga.     

 

 

4.1.2  Fyrirtæki tvö 
 

Fyrirtæki tvö starfar á sviði upplýsingatækni.  Hagnaður af erlendri starfsemi er um 

20% af heildarveltu fyrirtækisins.  Fyrir utan Ísland er fyrirtækið með starfsemi í 

Danmörku, Svíþjóð og Bretlandi.  Heildarfjöldi starfsmanna er um 755.  Það hefur 

ekki sent marga starfsmenn erlendis til lengri tíma en er aðallega að senda fólk 

erlendis til að vinna í nokkrar vikur í senn.  Fyrirtækið álítur sem svo að ekki sé 

endilega betra að senda Íslendinga erlendis til að sinna stjórnunarstöðum eða öðrum 

störfum og hefur því ekki hikað við að finna starfsmenn í því landi sem þörf er á.  

Aðeins hefur einn starfsmaður farið erlendis á þeirra vegum og var hann í þann 

veginn að koma heim þegar viðtalið átti sér stað.  Hann er búinn að vera starfandi 

erlendis í tvö ár og var valinn vegna þekkingar sinnar og álitinn nægilega sterkur til 

að leiða einingu af því tagi sem verið er að byggja upp erlendis.  Þessi starfsmaður 

hefur einnig sýnt fram á færni til að standa sig í alþjóðlegu umhverfi og hefur góða 

tungumálakunnáttu.   
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4.1.3  Fyrirtæki þrjú 
 

Fyrirtæki þrjú starfar við þróun og framleiðslu hátæknivara.  Hagnaður þess kemur í 

raun allur erlendis frá en hagnaður af innlendri veltu er innan við 1%, þó telst 

Íslenski markaðurinn vera mjög mikilvægur.  Til þess að fyrirtækið geti vaxið og náð 

árangri þarf það á sinni erlendu starfsemi að halda.  Styrkleiki þess gagnvart 

erlendum keppinautum felst í heildarlausnum vörunnar og að kerfi þeirra eru hönnuð 

frá grunni, í mjög stórum vinnslum, til þess að vinna saman.  Þegar fyrirtækið hóf að 

stækka starfsemi sína og markaðssvæði þá sendi það Íslending út til að sjá um fyrsta 

dótturfélagið sem var stofnað.  Fyrirtækið sendir alltaf Íslendinga erlendis þegar það 

stofnar ný dótturfélög en það er gert til að koma dótturfélögunum af stað með því að 

flytja þá þekkingu og þekkingartækni sem er til staðar í fyrirtækinu á nýja staðinn.  Í 

kjölfarið ræður það staðbundna aðila til að reka dótturfélögin.  Fyrirtækið hefur sent 

fjölda starfsmanna erlendis síðastliðin ár en það hefur þó minnkað nýlega í kjölfar 

þess að fyrirtækið hefur náð að koma upp starfsemi á flestum markaðssvæðum í 

gegnum kaup á samkeppnisaðilum.  Í dag kallast þessi dótturfélög sölu- og 

þjónustueiningar.  Fyrirtækið hefur ekki verið að senda fólk erlendis til skemmri tíma 

en þrjú ár en það telur að það taki því ekki að senda starfsmann erlendis til að vera í 

styttri tíma því það tekur svo langan tíma að byggja upp starfsemina.  Þó hafa 

einhverjir starfsmenn komið fyrr heim, aðallega vegna fjölskylduaðstæðna, en við 

því má búast að flutningur af þessu tagi gangi ekki upp hjá öllum starfsmönnum því 

ýmislegt getur komið upp á.  Fyrirtækið kýs að senda Íslendinga erlendis vegna þess 

að það er að kaupa samkeppnisaðila og það eru aðeins Íslendingar sem þekkja vöru 

og þá tækni sem fyrirtækið notar.  Einnig finnst þeim mikilvægt að koma menningu 

fyrirtækisins til skila í starfsemi nýju eininganna.  Þeir starfsmenn sem hafa farið 

erlendis eru aðallega af sölusviði og eru taldir það öflugir að ráða við verkefni af 

þessu tagi.  Þeir hafa yfirleitt verið starfandi hjá fyrirtækinu í all langan tíma og 

þekkja því sögu þess, vöruna og uppbyggingu mjög vel.   

 

4.1.4  Fyrirtæki fjögur 
 

Fyrirtæki fjögur starfar í fjármálageiranum.  Hagnaður þess af erlendri veltu er um 

70% og hefur verið mjög vaxandi.  Fyrirtækið er með skrifstofur í London, 

Stokkhólm og Kaupmannahöfn en það rekur einnig fyrirtæki í Finnlandi og 



 

 33  

Tékklandi.  Tilfærsla starfsmanna hefur þó einungis verið á milli Íslands og skrifstofa 

þess erlendis en ekki til þeirra fyrirtækja sem það rekur.  Fimm Íslendingar eru 

starfandi á skrifstofum fyrirtækisins erlendis og eru þar um óákveðinn tíma en sá sem 

verður lengst var samið sérstaklega við til fimm ára.  Sá sem er búinn að vera lengst 

hefur verið í tvö ár en enginn hefur enn komið til baka.  Þó þykir rannsakanda 

spennandi að sjá hvort fyrirtækið er með tilbúið ferli fyrir heimkomu og eins hvernig 

samskiptin eru við þessa starfsmenn og því var ákveðið að hafa það með þó ekki sé 

neinn enn kominn til baka.  Fyrirtækið kýs að senda Íslenska starfsmenn erlendis 

vegna þess að það vill geta boðið starfsmönnum upp á þann möguleika að flytja 

erlendis og vinna í öðru landi og stjórnendur á Íslandi hafa verið duglegir að hvetja 

fólk til að fara erlendis.  Þó er fyrirtækið einnig að senda fólk út til skemmri tíma, 

eða í nokkrar vikur eða mánuði.  Þetta er talið stuðla að betri samskiptum innan sviða 

og meira samstarfi en fólk er talið öðlast ákveðinn þroska með því að vinna annars 

staðar og með fólki frá ólíkum löndum.  Þannig færist þekkingin á milli starfsmanna 

og dreifist um fyrirtækið og því hagnast allir á því.  Útsendir starfsmenn fyrirtækisins 

hafa sérþekkingu sem fyrirtækið telur að geti nýst annars staðar þegar verið er að 

byggja upp ákveðna kunnáttu í vissu útibúi.  Fyrirtækið er bæði að senda starfsmenn 

erlendis til að sinna stjórnunarstöðum en einnig til að sinna störfum sem krefjast 

ákveðinnar sérþekkingar.  

 

 

4.1.5  Fyrirtæki fimm 
 

Fyrirtæki fimm starfar á sviði ferðaþjónustu og kemur stærstur hluti viðskipta þeirra 

erlendis frá eða sem svarar 75% af hagnaði fyrirtækisins. Það er með starfsstöðvar 

bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum.  Stjórnendur sem vinna á sviði sölu- og 

markaðsmála eru sendir erlendis því þeir þekkja markaði fyrirtækisins mjög vel.  Það 

er vegna þessarar þekkingar sem fyrirtækið sendir þá erlendis en einnig því þeir eru 

almennt vel upplýstir um stöðu mála hjá fyrirtækinu.  Einnig vilja stjórnendur 

fyrirtækisins koma menningu þess á starfsstöðvarnar erlendis og þykir því mikilvægt 

að hafa Íslendinga til að miðla henni áfram.  Það sendir einn til þrjá starfsmenn 

erlendis á hverju ári og hefur gert það í mörg ár og er því þaulvant í að senda fólk 

erlendis og taka aftur á móti því við heimkomu.   
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4.1.6  Fyrirtæki sex 
 

Fyrirtæki sex starfar við flutningaþjónustu en félagið er með margar skrifstofur í 

Evrópu, Ameríku og Asíu.  Hjá fyrirtækinu starfa um 1400 manns um allan heim.  

Starfsemi þess er þó mjög skipt og eru einingarnar hér á landi og erlendis reknar sem 

sér einingar en ekki sem sameiginlegar einingar.  Það fer eftir þörf hversu marga 

starfsmenn það sendir erlendis á hverju ári en það er aðallega gert þegar verið er að 

mynda ákveðnar einingar erlendis og ef þekking er til staðar á Íslandi þá sendir það 

starfsmenn erlendis í stað þess að ráða staðbundna starfsmenn.  Til að mynda var 

töluvert af starfsmönnum sem fór erlendis í fyrra og fyrir tveimur árum vegna 

innleiðingar á nýju flutningskerfi sem var innleitt samhliða um allan heim.  Stærsti 

hluti sérfræðiþekkingar var til staðar á Íslandi og því voru starfsmenn með þessa 

sérþekkingu sendir erlendis til að hjálpa við innleiðinguna í erlendu einingunum og 

til að tryggja að allir starfi eins.  Í dag eru um 5 til 6 starfsmenn staddir á erlendu 

skrifstofum fyrirtækisins en þegar starfsmenn eru sendir erlendis þá eru þeir þar í tvö 

til fimm ár því ekki er talið fyrirhafnarinnar virði að senda þá í skemmri tíma en tvö 

ár.  Skrifstofurnar erlendis eru reknar sem sér einingar og fyrirtækið hér heima er í 

raun rekið sem íslenskt fyrirtæki.   

 

4.1.7  Fyrirtæki sjö 
 

Fyrirtæki sjö er leiðandi á heilbrigðissviði um allan heim.  Stærsti hluti hagnaðar 

þess kemur erlendis frá en það er með 14 starfsstöðvar sem eru dreifðar víðsvegar 

um heiminn.  Hjá því starfa um 1600 starfsmenn um allan heim.  Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru á Íslandi og hér fer einnig fram framleiðsla en stór hluti 

þróunardeildar er einnig staðsettur hér á landi.  Fyrirtækið sendir út starfsmenn á 

hverju ári og hefur verið að senda töluvert af starfsmönnum erlendis síðastliðin þrjú 

til fimm ár.  Það er að byggja upp starfsstöð í Kína og sendi þangað fjóra starfsmenn 

en einnig hefur það verið að senda starfsmenn til Bandaríkjanna og Evrópu.  Það 

hefur verið með Íslendinga erlendis sem gegna stöðu framkvæmdastjóra eða aðrar 

stjórnunarstöður en einnig sérfræðinga í sambandi við þróun á vöru.  Starfsmenn eru 

sendir erlendis í að minnsta kosti þrjú ár því stjórnendur telja að ekki taki því að 

senda þá erlendis til skemmri tíma.  Þeir sem eru sendir erlendis fara þangað vegna 

reynslu og þekkingar sinnar og hafa þeir iðulega tekið þátt í þróun á vörum 

fyrirtækisins.  Samskipti starfsmanns við framkvæmdastjóra á Íslandi skiptir einnig 
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máli við val, að það séu góð samskipti þeirra á milli og að framkvæmdastjórinn hafi 

góða reynslu af starfsmanninum.  Það er gert vegna þess að framkvæmdastjórinn þarf 

að vita að aðilinn sem er sendur út sé traustsins virði, vinni vel með öðrum og geti 

náð góðum tengslum við aðra starfsmenn.  Einnig er mikilvægt að þessir starfsmenn 

hafi sterka tilfinningu fyrir menningu fyrirtækisins en stjórnendur leggja mikið upp 

úr því að menning þess og gildi nái til þeirra starfsstöðva sem staðsettar eru erlendis.  

Með útsendingu starfsmanna ná stjórnendur að tengja saman höfuðstöðvar á Íslandi 

við skrifstofur erlendis og nær því að fá beinskeittari þekkingu, góð sambönd 

myndast og tengsl við öll verkefni verða mun betri.  
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4.2  Samskipti stjórnenda við útsenda starfsmenn 
 

Hér verður fjallað um hvernig samskiptum fyrirtækjanna er háttað við útsenda 

starfsmenn en samkvæmt Allen og Alvarez (1998) virðist í sumum tilfellum sem 

stjórnendur stuðli hreinlega ekki að neinum samskipti við þá starfsmenn sem eru 

staddir erlendis á þeirra vegum fyrr en þeir koma heim.  Eins og kom fram í 

fræðilega hluta rannsóknarinnar telja Jassawalla o.fl. að mikilvægt sé að styðja 

útsenda starfsmenn meðan þeir eru erlendis með því að hafa samskipti góð á milli 

þeirra og æðri stjórnenda í heimalandi.  Góð samskipti halda hinum útsenda 

starfsmanni upplýstum um það sem á sér stað í heimalandi og því er hann betur 

undirbúinn til að takast á við heimkomu því hann er meðvitaður um það sem hefur átt 

sér stað í fyrirtækinu í hans fjarveru.   

Hjá nær öllum fyrirtækjunum í rannsókninni eru samskipti við útsenda starfsmenn 

nokkuð góð.  Það er þó aðallega vegna eðli starfsins að samskipti eiga sér stað en 

ekki vegna þess að stjórnendur fyrirtækja leggja áherslu á að vera í samskiptum við 

hinn útsenda starfsmann af því hann er erlendis.  Í flestum tilfellum eru störfin byggð 

upp á þann hátt að þörf er á miklum og góðum samskiptum í tengslum við þau 

verkefni sem verið er að vinna svo þau skili fyrirtækinu árangri.  Yfirleitt eru það 

verkefnatengdar ferðir sem stjórnendur fyrirtækjanna hér á landi fara í til þeirra 

starfsstöðva sem Íslendingar eru starfandi á erlendis.  Þannig halda þeir meðal annars 

tengslum við hina útsendu starfsmenn.  Einnig virðist vera algengt að útsendir 

starfsmenn komi til Íslands til að sækja stjórnarfundi.  Ekkert fyrirtæki er með neinn 

ákveðinn tengilið sem heldur starfsmanni upplýstum um það sem á sér stað í 

fyrirtækinu heima á Íslandi á meðan hann er staddur erlendis.   

 

Hjá fyrirtæki þrjú er lagt upp úr því að tengsl séu góð vegna eðli þeirrar starfsemi 

sem þar á sér stað og er það í raun eðlilegur hluti af starfseminni.  

 

“Það eru stefnumótunarfundir árlega þar sem þarf að samþætta einingarnar, 

hvert við erum að stefna og einnig eru mjög regluleg samskipti út af 

söluverkefnum sem eru í gangi.  Það er líka vegna eðli starfsins að það er lagt 

upp með að tengsl séu góð en það er ákveðið flæði í gangi og því þurfa 

útsendir starfsmenn líka að koma hingað, er hluti af ferlinu.  Starfsmenn eru 

því mjög mikið á ferð og flugi, hvort sem við erum að fara út til þeirra eða þeir 

að koma hingað”.   
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Viðmælandi hjá fyrirtæki tvö sagði að samskiptin væru ekki með neinum formlegum 

hætti heldur væri starfsmaðurinn bara í samskiptum við þá sem hann þyrfti að vera í 

samskiptum við út af vinnunni.   

 

“Samskiptin eru frekar formföst við stjórnarformann og forstjóra en við aðra 

starfsmenn fyrirtækisins eru þau óformleg og starfsmaðurinn tengist bara þeim 

sem hann þarf að tengjast hér heima.  Ég held líka að fyrri tengsl ráði miklu 

um samskiptin en samskiptin eru ekki efld með neinum skipulögðum hætti.  

Fólk er mikið á ferðinni hér og þú ert ekkert í einangrun þótt þú sért erlendis.  

En aðrir starfsmenn fara ekkert út nema hafa tilefni til þess.  En útsendir 

starfsmenn koma jafnvel heim vegna stjórnarfunda sem eru með reglubundnum 

hætti á hverju ári og oftar en ekki þá er þetta látið passa við verkefnaferðir”.   

 

Í fyrirtæki fjögur eru ekki allir yfirmenn starfandi á Íslandi heldur líka á öðrum 

starfsstöðvum og því eru undirmenn þeirra ef til vill staddir á Íslandi sem og í öðrum 

löndum.  Af þeim sökum eru ávallt mjög mikil samskipti á milli starfsstöðva en það 

eykur frekar og styður við nauðsyn þess að hafa samskipti góð.   

 

“Það eru mjög mikil samskipti og stjórnendahópur er mjög blandaður.  Ekki 

eru allir yfirstjórnendur staddir hér á landi heldur líka í útibúunum og því er 

mjög mikið samstarf á milli landa en útsending starfsmanna eykur bara frekar 

á samskipti og styður þau “. 

 

 

Flestir útsendir starfsmenn fyrirtækisins ferðast mjög mikið í tengslum við starfið en 

ekki bara til Íslands heldur líka til annarra starfsstöðva í öðrum löndum.  Það fer þó 

eftir stöðu starfsmanna hversu mikið þeir ferðast.   

 

 

“Flestir sem eru úti ferðast mikið og þeir koma líka hingað heim en það er ekki 

neinn rammi settur um það hér.  Er mjög misjafnt eftir því hvaða stöðu fólk er í 

en ef þeir óska eftir því að koma hingað heim til að halda góðum tengslum þá 

höfum við stutt við bakið á þeim.  Eru líka mjög mikil samskipti á milli 

sviðanna og þau þurfa að vinna mikið saman og í sumum tilfellum er yfirmaður 
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hvort eð er til dæmis í London ef við erum til dæmis að senda starfsmann 

þangað og það styrkir bara þeirra samstarf þegar starfsmaður hans fer 

þangað”.  

 

Hjá fyrirtæki fimm koma útsendir starfsmenn reglulega heim og stór hluti þeirra 

kemur heim á mánaðar fresti vegna svæðisstjórafunda.   

 

“Þeir koma alltaf reglulega heim, ekki kannski alveg mánaðarlega en stór hluti 

kemur næstum mánaðarlega.  Allir koma heim að minnsta kosti þriðja eða 

fjórða hvern mánuð en þá erum við með stóra fundi og svo erum við einnig 

með markaðsstjórafundi og stjórnarfundi.  Auk þess er heimurinn orðinn svo 

lítill í dag að þó starfsmenn fari út þá eru þeir næstum því í daglegum 

samskiptum í gegnum tölvupóst og opna netfundi.  Núna eru til dæmis fleiri 

fundir en færri samverustundir því nú er tölvutækni notuð og símatækni og 

starfsmenn eru því frekar vel upplýstir.  Því hugsar maður ekkert sérstaklega 

að þeir séu erlendis því við erum næstum því í jafn miklum tengslum við þá og 

þegar þeir voru hér heima”.   

 

Fyrirtæki sex er byggt upp á þann hátt að þær starfsstöðvar sem eru erlendis eru 

reknar sem sér einingar og því er starfsemin hér á landi töluvert aðgreind frá þeim 

erlendu.   

 

“Þegar fólk er farið út þá er það farið út úr heimafélaginu hér heima.  Það er 

Íslenska starfsemin og erlenda starfsemin, er töluvert aðgreint hjá okkur og er 

ekki verið að vinna mikið saman.  Þar sem kúltúrinn hér heima og erlendis er 

svo ólíkur er erfitt að ætla að samræma starfsemina hér og þar, það gilda bara 

önnur lögmál.  Þannig að þegar við sendum starfsmann héðan út þá er hann 

kominn á launaskrá úti og dettur inn í kerfið þar”.  

 

Ef útsendur starfsmaður fyrirtækisins vill koma aftur heim þá er haft samband við 

mannauðsdeildina hér á landi um það hvort sé eitthvað í boði á Íslensku 

starfsstöðinni.  Engin formleg samskipti eru í gangi nema það að Íslenska starfsstöðin 

sér um greiðslur í lífeyrissjóð og tryggingargjöld.  Stjórnarmeðlimir fyrirtækisins eru 

ekki sérstaklega að fara út eða halda samskiptum við útsendu starfsmennina því litið 

er á að þeir séu alfarið í höndum þeirra stjórnenda sem þeir hafa erlendis. 
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“Það er ekkert verið að tékka á þeim reglulega, lítum svo á að það sé alfarið í 

höndum þeirra stjórnenda sem þeir hafa erlendis að þeir séu í góðum tenglsum 

við þá en þegar starfsmaður kemur aftur hingað heim þá sinnum við honum 

eins og öðrum starfsmönnun hér.  Þannig að þú ert annað hvort starfsmaður 

hér heima eða erlendis og fylgir þá þeim reglum sem gilda þar.  En það breytir 

því ekki að viðkomandi starfsmaður dettur inn í allt þegar hann kemur hingað 

heim aftur.  

 

Stjórnendur fyrirtækis sjö leggja mikið upp úr því að allt sé í lagi hjá útsendum 

starfsmönnum og eru til staðar fyrir sína útsendu starfsmenn.  Það fer þó líka eftir 

starfsmanninum sjálfum hversu mikil samskiptin eru og hvort einhver vandamál eru 

til staðar.  Viðmælandi fyrirtækisins sagði meðal annars:  

 

“Þegar starfsmenn eru að flytja út þá spyr maður hvernig þeim gangi og hvort 

þeim vanti eitthvað en síðan sleppum við hendinni af þeim og erum svo til 

staðar fyrir þá ef eitthvað er að.  Það er þó rosalega misjafnt hversu mikil 

samskiptin eru, fer bæði eftir einstaklingnum sjálfum og hvort vandamál eða 

erfiðleikar eru til staðar.  Við leggjum áherslu á að styðja starfsmenn ávallt ef 

eitthvað er að og þeir geta alltaf leitað til okkar.  En í raun tekur 

starfsmannadeildin erlendis við fólkinu, allt sem varðar laun og öll tengsl við 

vinnuveitanda sem slíkan, þannig að það er allur gangur á þessu”.  
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4.2.1  Umræða 
 

Almennt virðist það vera að stjórnendur fyrirtækjanna eru í góðum samskiptum við 

sína útsendu starfsmenn á meðan dvöl þeirra erlendis stendur yfir.  Það virðist vera út 

af eðli þeirrar starfsemi sem á sér stað í þessum fyrirtækjum, en tengsl í gegnum 

verkefni virðast vera stór hluti af þessum miklu samskiptum hjá flestum 

fyrirtækjunum.  Starfsmenn fyrirtækjanna eiga því að vera vel upplýstir og 

meðvitaðir um það sem á sér stað í heimalandi og eiga þar af leiðandi að vera betur 

undirbúnir til að takast á við heimkomu en fræðimenn telja að góð samskipti hafi 

áhrif á að heimkoma verði góð.  Þessi samskipti vegna verkefna hljóta að gera 

stjórnendum auðveldara fyrir að fylgjast með hvernig starfsmanni líður í starfi og í 

því landi sem hann starfar í.  Ef verkefnið gengur vel eru meiri líkur á að starfsmanni 

líði vel en ef það gengur erfiðlega getur það verið afleiðing þess að honum líði ef til 

vill illa í starfi og það er eitthvað sem stjórnendur ættu að huga að.  

Fjölskylduaðstæður geta einnig skipt máli þegar kemur að velgengni í starfi en ef 

fjölskylduaðstæður eru erfiðar, ef fjölskyldumeðlimir eru til dæmis ósáttir í hinu 

erlenda landi, getur það haft áhrif á frammistöðu starfsmanns.  Því er mikilvægt að 

átta sig á því að þó samskipti séu mikil og góð, og aðallega tengd starfinu, að þá 

mega stjórnendur ekki gleyma að spyrja starfsmanninn hvort aðrir þættir séu líka í 

góðu lagi, til dæmis hvort fjölskyldan nái að aðlagast nýju umhverfi og sé sátt.  Ef 

svo er ekki þá er ef til vill ástæða fyrir stjórnendur að grípa inn í með aðstoð ef þeir 

telja þörf á og ef starfsmaður óskar þess.  Starfsmaður þarf því líka að vera duglegur 

að leita sér aðstoðar ef hann telur þörf á því og ættu stjórnendur eða mannauðsstjórar 

fyrirtækjanna að leggja upp með það við brottför hans að ef eitthvað bjátar á þá geti 

hann alltaf leitað til þeirra.  Það er ef til vill út af þessum miklu samskiptum og tíðu 

starfsferðum sem virðast eiga sér stað, bæði á meðal útsendra starfsmanna og 

stjórnenda þeirra, að ekki er ákveðinn tengiliður innan fyrirtækisins sem er í 

reglulegum samskiptum við starfsmann og upplýsir hann um það sem á sér stað 

heima á Íslandi.  Það virðist hreinlega ekki vera þörf á því hjá flestum fyrirtækjunum 

því samskiptin eru hvort eð er það mikil og góð.  Hér skiptir aukin tækniþróun miklu 

máli því mörg fyrirtæki nota tölvupóst og netfundi reglulega sem tengir fólk saman.  

Fyrirtæki sex er líklega það fyrirtæki í rannsókninni sem stendur sig ekki nógu vel í 

samskiptum við útsenda starfsmenn ef tekið er tillit til fræðanna en samkvæmt þeim 

er nauðsynlegt að styðja við starfsmann þegar hann er erlendis, jafnt sem í 

undirbúningi fyrir flutning erlendis og eftir heimkomu.  Með því að halda 
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samskiptum við starfsmann góðum stuðla stjórnendur að því að aðlögun starfsmanns 

að hinu félagslega umhverfi fyrirtækisins verði auðveldari við heimkomu.  

Fræðimenn telja að mikilvægt sé fyrir stjórnendur að fara erlendis á starfsstöðvar og 

hitta útsenda starfsmenn og leyfi öðrum starfsmönnum einnig að fara til að sjá 

hvernig vinnuumhverfi þeirra er erlendis.  Starfsmenn fyrirtækis sex sem staddir eru 

erlendis geta átt á hættu að missa tengsl við fyrrverandi vinnufélaga og stjórnendur 

vegna þess að ekki er stuðlað að neinum markvissum samskiptum þeirra á milli.  

Eins er enginn ákveðinn tengiliður innan fyrirtækisins hér á landi sem er í reglulegu 

sambandi við útsenda starfsmenn og upplýsir þá um hvað fer fram innan 

fyrirtækisins hér á landi.  Útsendir starfsmenn þessa fyrirtækis gætu upplifað að starf 

þeirra erlendis sé ekki mikilvægt í augum stjórnenda heima á Íslandi þar sem 

fyrirtækið starfar ekki sem ein heild.  Hér eru auknar líkur á að starfsmaður gleymist 

af því hann er fjarverandi en það er það sem fræðin telja líklegt að gerist ef hann er 

sendur erlendis og stjórnendur í heimalandi skipta sér ekki af honum fyrr en hann 

kemur aftur heim.  Hér getur verið hætta á að þeim líði eins og þeir séu ekki lengur 

hluti af heildinni heima á Íslandi.  Þeir gætu einnig upplifað dvöl sína erlendis eins 

og þeir væru hreinlega að vinna fyrir annað aðskilið fyrirtæki ef samskiptin eru mjög 

lítil.  Eins geta þeir fengið þá tilfinningu við heimkomu að hafa misst af mikilvægum 

atburðum sem hafa átt sér stað í fyrirtækinu heima á Íslandi ef þeir fá ekki fréttir af 

því sem þar á sér stað.  Því ættu stjórnendur hjá fyrirtæki sex að huga að betri 

tengslum og leifa starfsmönnum að fá fréttir eða fréttabréf, ef svoleiðis er gefið út, 

svo þeir geti fylgst með og verið fljótari að aðlagast og komast inn í málefni og 

félagslegt umhverfi fyrirtækisins við heimkomu.  Ef stjórnandi eða mannauðsstjóri 

geta ekki tekið að sér að vera í tengslum við útsenda starfsmenn þá er nauðsynlegt að 

velja annan tengilið, til dæmis fyrrum útsendan starfsmann, sem tekur að sér það 

verkefni að vera í tengslum við útsenda starfsmenn með reglulegu millibili og 

upplýsa þá um stóra sem smáa atburði sem eiga sér stað innan fyrirtækisins hér á 

landi.  Með þessum hætti verða starfsmenn frekar meðvitaðir um það sem á sér stað 

hér heima og líður ef til vill eins og enn sé hugsað til þeirra og að þeir skipti máli.   
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4.3  Heimkoma útsendra starfsmanna 
 

Hér verður fjallað um það hvernig stjórnendur fyrirtækjanna sjö haga heimkomu 

útsendra starfsmanna.  Samkvæmt heimildum er heimkoma starfsmanna oft sá þáttur 

af alþjóðlegu verkefni sem ekki er hugað nægjanlega vel að.  Eins og fram kom í 

fræðilegri umfjöllun hafa rannsóknir sýnt að meirihluti heimkominna starfsmanna er 

óánægður með það heimkomuferli sem var til staðar hjá fyrirtæki þeirra.  Lélegur 

undirbúningur heimkomu getur haft slæmar afleiðingar fyrir starfsmann og fyrirtækið 

og getur meðal annars leitt til uppsagnar starfsmanns.  Því þarf að reyna eftir fremsta 

megni að haga heimkomu þannig að starfsmaður sé ánægður og sáttur við að koma 

aftur til vinnu hjá fyrirtækinu.   Hann þarf einnig að fá tækifæri til að nýta þekkingu 

sína strax við heimkomu svo það sé ekki hætta á að hann fari að leita sér að vinnu, til 

dæmis hjá samkeppnisaðila.  Ef starfsmaður hættir eftir heimkomu er fyrirtækið að 

tapa dýrmætri þekkingu sem það er búið að fjárfesta í.   

 

Atriði sem rannsakandi vildi fá svör við varðandi heimkomu eru:  

• Hvenær byrjar undirbúningur fyrir heimkomu?  

• Hvenær er ákvörðun tekin um það starf sem býður starfsmannsins? 

• Hverskonar starf fær starfsmaður við heimkomu? 

• Eru móttaka og aðstoð fyrir starfsmann og fjölskyldu hans? 

• Fær starfsmaður stuðningsmann við heimkomu? 

• Er eftirfylgni með starfsmanninum að ákveðnum tíma liðnum eftir heimkomu? 

• Hafa einhverjir heimkomnir starfsmenn sagt upp starfi vegna lélegs heimkomuferlis 

eða óásættanlegrar stöðu? 
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4.3.1  Undirbúningur heimkomu 
 

Upphaf undirbúnings fyrir heimkomu hefst með misjafnlega miklum fyrirvara hjá 

fyrirtækjunum.  Stjórnendur eru að undirbúa heimkomu með nokkurra daga fyrirvara 

og allt upp í eitt ár.  Það fer þó einnig mikið eftir því hvort ákveðnar aðstæður skapist 

hjá fjölskyldu útsenda starfsmannsins sem leiða til þess að  hann þarf að koma fyrr 

heim, og þá oft með stuttum fyrirvara, eða hvort það sé vegna þess að verkefnið sem 

hann sinnir erlendis er komið á það stig að því lýkur eða getur haldið áfram án hans 

aðstoðar.  Ekkert fyrirtæki í rannsókninni hugar að heimkomu áður en 

starfsmaðurinn fer erlendis.  Ekki er heldur hugað að því fyrir brottför hvaða starf 

getur komið í kjölfar starfs hans erlendis og einnig er oftast óráðið hvenær þeir koma 

til baka.  Fræðimenn og fyrrum útsendir starfsmenn hafa þó bent á að best sé að 

undirbúa heimkomu áður en starfsmaður fer út en það er svo mikilvægast fyrstu 

mánuði við heimkomu þegar starfsmaðurinn er að aðlagast félagslegu umhverfi 

fyrirtækisins á ný en það getur tekið tíma.  Miklar breytingar á milli þess lands sem 

starfsmaður var í og Íslands geta haft áhrif á heimkomu, einnig hversu lengi 

starfsmaður hefur verið erlendis og hversu oft hann kemur hingað heim á meðan á 

dvöl erlendis stendur yfir en þetta eru atriði sem fyrirtækin verða að taka fyrir hjá sér. 

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki eitt sagði að heimkoma væri alveg klár sex til níu 

mánuðum fyrir brottför.  Einnig eru dæmi um að starfsmenn vilji vera áfram erlendis 

eftir að starfi þeirra lýkur og þá skoða stjórnendur hvort hægt sé að nýta starfskrafta 

hans í öðru landi.  Hlutirnir gerast því mjög hratt og breytast mikið og staða eins 

starfsmanns innan höfuðstöðva eða á starfsstöð erlendis geta breytt aðstæðum fyrir 

fleiri einstaklinga.   

 

Hjá fyrirtæki sjö sagði viðmælandi að undirbúningur heimkomu væri alltaf mjög 

stuttur og eins þegar fólk er sent erlendis.   

 

“Fyrirvari heimkomu er alltaf mjög stuttur og yfirleitt líka þegar við sendum 

fólk út.  Ekki er ákveðið ferli í gangi sem fer af stað þegar þrjú ár eru búin 

heldur er það frekar þannig að starfsmaður kemur til okkar og segir að 

fjölskylduaðstæður séu þannig að hann vilji fara að skoða heimkomu.  Það er 

lagt upp með að starfsmenn séu í að minnsta kosti þrjú ár en við tökum stöðuna 

árlega hvort allt sé í lagi.  Við leggjum alltaf upp með að starfsmaður komi til 
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okkar og að þeir viti að þeir séu velkomnir til baka.  Þó er þetta heimkomuferli 

yfirleitt erfitt, alls ekki alltaf en mjög oft”.   

 

Ef breytingar verða á högum starfsmanns meðan hann er erlendis og hann þarf að 

koma heim með stuttum fyrirvara þá er strax hugað að heimkomu með tillit til þess 

hvað hentar honum.  Það er því meira flæði á hlutunum heldur en að það séu 

ákveðnir ferlar í gangi.  Fyrirtækið hugar vel að starfsmönnum sínum og lætur þá vita 

að það sé til staðar fyrir þá ef eitthvað kemur upp á og einnig fullvissar það 

starfsmenn sína um að þeir séu ávallt velkomnir til baka þegar og ef þeir vilja.   

 

Stjórnendur í fyrirtæki sex huga að heimkomu starfsmanna sinna þegar þeir vita að 

viðkomandi er að koma heim.  Þar eru starfsmenn alfarið í höndum þeirrar erlendu 

skrifstofu sem þeir fara til og er það algjörlega í höndum starfsmannsins að ákveða 

hvenær hann vill koma aftur heim.   

 

“Samningar renna út á ákveðinni dagsetningu og við fáum að vita um 

framlengingu.  Samningar eru fyrst gerðir til tveggja ára en eftir tvö ár er 

gerður samningur til eins árs í senn og þá vitum við að við þurfum ekki að 

bregðast við.  Ef við vitum að viðkomandi er að koma heim þá förum við að 

skoða í sameiningu hvað við gerum”. 

 

Stjórnendur telja vera nógu mikið umstang fyrir starfsmenn að flytja erlendis og er 

því ekki að blanda heimkomuferli í þá umræðu.   

 

“Það er nægur pakki fyrir starfsmenn að aðlaga sig að nýju samfélagi svo 

maður sé ekki að blanda í umræðuna að þegar þeir komi til baka þá sé því 

háttað á ákveðinn hátt og þeir eigi von á þessu eða þessu starfi.  Þó er 

venjulega einhver aðdragandi að heimkomu, venjulega einn til tveir mánuðir 

sem maður maður hefur fyrir heimkomu þeirra og þá fer í gang ferli að skoða 

hvað við getum boðið viðkomandi hér heima”.    

 

Það vakti mikla athygli rannsakanda þegar viðmælendur hjá fyrirtæki fimm sögðu að 

stundum væru starfsmenn að koma heim með nokkurra daga fyrirvara.   
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“Fyrirtækið er þess eðlis að það breytist svakalega hratt eftir því hvað er að 

gerast í kringum okkur.  Sumir vilja koma heim allt í einu út af 

fjölskylduaðstæðum eða af því þeir eru að fara að vinna hér innanhúss því 

ákveðin staða hefur losnað hér heima.  Því getur heimkoma gerst með nokkura 

daga fyrirvara eða nokkura mánaða fyrirvara og oft höfum við ekki mikinn 

tíma til að bregðast við”.   

 

 

4.3.2  Ákvörðun um starf við heimkomu 
 

Svo virðist sem ákvörðun um hvaða stöðu starfsmaður fer í við heimkomu sé ekki 

endilega tekin áður en hann kemur til starfa og styður það niðurstöðu Önnu Aradóttur 

(2005) en þar kom fram að aðeins hluti þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni 

var með tilbúið starf fyrir starfsmann við heimkomu hans.   

Hjá sumum fyrirtækjum getur liðið einhver tími eftir heimkomu þangað til hann fær 

starf sem hentar en það getur verið vegna þess að ekki er laus staða sem hæfir 

starfsmanninum.  Þó taka öll fyrirtækin útsendu starfsmenn sína til baka, þeir fá þó 

ekki endilega strax starf við hæfi.  Allir viðmælendur voru sammála um að í rauninni 

er ekki hægt að lofa að ákveðin staða bíði þegar starfsmenn koma til baka og ekki er 

beðið með fyrra starf viðkomandi þangað til hann kemur til baka.  Eins og einn 

viðmælandi komst að orði:  

 

“Þegar þú ert sendur út í meira en ár þá ertu bara farinn og óskilgreint 

hvenær þú kemur til baka”.   

 

Það virðist því frekar vera undantekning að ákveðið starf eða jafnvel fyrra starf 

starfsmanns bíði hans við heimkomu.  Því verða bæði stjórnendur og starfsmaður að 

komast að góðri lausn sem hentar báðum aðilum.   

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki sex sagði meðal annars:  

 

“Ef við höfum ekkert fast starf laust þá eru tímabundin verkefni sem þeir geta 

tekið að sér meðan við erum að finna eitthvað við hæfi.  Svo jafnvel gengur það 

ekki en við tökum alltaf viðkomandi hingað inn í einhvern tíma”. 
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Hjá fyrirtæki fimm er nær alltaf búið að ákveða þá stöðu sem viðkomandi 

starfsmaður fer í áður en hann kemur heim.   

 

“Í flestum tilfellum er starfshlutverk ákveðið áður en þeir koma til landsins.  

Starfsmenn eru að koma hingað heim af því þeir eru búnir að ráða sig hérna 

innanhúss í einhvern tíma eða boðið að koma aftur og fara í aðra stöðu.  Ef 

losnar staða hér innanhúss sem starfsmaður erlendis er með þekkingu á þá er 

farið fram á að viðkomandi sé boðin þessi staða og þá er oft ekki langur 

fyrirvari sem fólk fær til að ákveða sig”.  

 

 

4.3.3  Hvers konar starf fær starfsmaður við heimkomu? 
  

Starfsmenn fyrirtækjanna fá mismunandi stöður við heimkomu.  Sumir fá 

stjórnunarstöðu en aðrir starf við ákveðin verkefni sem eru ekki endilega eins 

krefjandi og það starf sem þeir höfðu áður hér heima eða erlendis.  Því verða sumir 

að sætta sig við að vera óbreyttir starfsmenn um ákveðinn tíma.  Hjá sumum 

fyrirtækjum eru þeir ekki endilega hækkaðir í tign heldur er nýja starfið meira til að 

þróa þá í starfi en á svipuðu stigi og þeir voru að vinna áður.  Þó virðist vera 

auðveldara fyrir fyrirtækin að taka til baka þá starfsmenn sem fara ekki í 

stjórnunarstöður erlendis heldur starfa þar sem sérfræðingar á sínu sviði því 

augljóslega eru ekki margar stjórnunarstöður í boði hjá hverju fyrirtæki.   

 

Starfsmenn hjá fyrirtæki þrjú fara ekki alltaf í sama starf og áður en yfirleitt eitthvað 

sambærilegt.  Langflestir starfsmenn sem vinna þar halda áfram eftir heimkomu og 

fara þá í önnur störf en þeir voru áður í.  Þegar þeir eru staddir erlendis sjá þeir 

algjörlega sjálfir um þær einingar sem þeir starfa við og öðlast gríðarlega reynslu og 

mikla stjórnunarhæfileika í kjölfarið.  Þeir eru oftast að fá betri stöðu en þeir voru 

áður í.  

 

“Reynslan hefur sýnt að það er ekki alltaf á hreinu hvaða stöðu þeir fara í við 

heimkomu.  Þeir fara ef til vill í eitthvað sambærilegt starf og þeir voru í en 

þetta er mjög áhugavert því langflestir sem koma heim halda áfram hjá okkur 

og flestir fara í önnur störf en þeir voru í.  Þeir fara erlendis og eru að reka 

litlar einingar frá A til Ö og fá mjög góða reynslu og því hentar ekki alltaf að 
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þeir fari í sömu stöðu og þeir voru í áður hér heima.  Þeir eru komnir með 

miklu meiri stjórnunarhæfileika og mikla og góða reynslu.  Við heimkomu eru 

þeir ekki endilega að fá hærri stöðu upp á við heldur kannski út á við, taka að 

sér önnur verkefni á öðrum sviðum og margir fara í stjórnunartengdar stöður.  

Við reynum að finna hvað hentar og reynsla þeirra er jafnvel eitthvað sem 

hefur vantað hér hjá okkur og er því stundum búin til ný staða fyrir þá.  En ég 

veit um tilfelli þar sem var óöryggi í kring um starf viðkomandi, hvað hann ætti 

að fara í eða kannski óánægja hjá honum að fara í fyrra starf aftur því kannski 

finna menn sig ekki í fyrra starfi, eru orðnir vanir meiri kröfum og aukinni 

ábyrgð”.   

 

Forstjóri fyrirtækis þrjú, sem og forstjóri fyrirtækis sex, eru einmitt fyrrverandi 

útsendir starfsmenn og því dæmi um starfsmenn sem fá krefjandi starf í kjölfar þess 

að hafa öðlast dýrmæta reyslu við starf erlendis.   

 

Hjá fyrirtæki eitt er hugað að því hvað henti starfsmönnum þegar þeir koma aftur til 

starfa hér heima: 

 

“Við höfum passað vel upp á að þeir starfsmenn sem við sendum erlendis hafi 

eitthvað til staðar þegar þeir koma til baka.  Til dæmis er starfsmaður núna í 

Bandaríkjunum sem er einn af okkar öflugustu starfsmönnum en við sendum 

hana þangað því þar er mikið þróunarstarf í gangi.  Staða hennar er trygg 

þegar hún kemur til baka þó við séum að leysa starf hennar hér heima 

tímabundið en hún fær starfið sitt aftur þegar hún kemur aftur hingað heim”.  

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki tvö sagði að starfsmanni hefði verið tjáð að fyrirtækið vildi 

hafa hann áfram hjá fyrirtækinu þó ekki hefði verið hægt að lofa sömu stöðu og áður.   

 

“Í þessu tilfelli gáfum við til kynna að við vildum endilega að hann yrði áfram 

hjá samsteypunni og við myndum finna verkefni við hæfi og svo fundum við út 

úr því.  Það var gagnkvæmur skilningur á því að þetta væri gott samstarf og 

verkið væri það sem báðir aðilar vildu og voru tilbúnir að vinna út frá þessum 

forsendum.  Nýja starfið var ekki nákvæmlega það sama en ekki hægt að lofa 

því að hann fái sama starfið aftur.  Við drögum þó ekki dul á því að það getur 
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komið til að þú verðir óbreyttur um tíma, en við erum ekkert að velta svona 

fyrir okkur, þú ert bara í liðinu og færð bara hlutverk”.  

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki sex sagði að krafa margra starfsmanna er að fara í 

stjórnunarstöðu við heimkomu og það er vandamál því það eru ekki það margar 

stjórnunarstöður í boði.   

 

“Ef viðkomandi er ekki sáttur við að fá ekki stjórnunarstöðu við heimkomu þá 

leysum við úr því á annan hátt, með meðmælum eða athugum hvað er í boði á 

öðrum stöðum.  Er mjög einstaklingsbundið hvort starfsmenn eru sáttir við að 

fara í fyrri stöðu, sumir taka það sem býðst en aðrir eru mjög sáttir við að fara 

í það starf sem þeir voru áður í”.  

 

Starfsmaður hjá fyrirtæki sjö sem starfaði erlendis ákvað að flytja heim vegna 

fjölskylduaðstæðna en hann gegnir ennþá sinni framkvæmdastjórastöðu erlendis.  

Fjölskyldan vildi koma heim og hann getur gegnt sínu starfi áfram frá Íslandi en fer 

reglulega erlendis til að sinna sínum starfsskyldum og er því mikið á ferðinni.    

 

“ Ég held að allir geri sér grein fyrir því að þeir ganga ekki endilega í ákveðið 

starf eða sambærilegt starf og þeir eru í erlendis en við reynum okkar besta.  

Það er auðveldara að koma til móts við sérfræðingana en þá sem hafa gegnt 

stöðu framkvæmdastjóra erlendis, þeir eru ekki að koma í stöðu 

framkvæmdastjóra hér heima.  Það er alltaf reynt að finna lausn á málunum og 

aldrei hægt að vera með einhverja stöðu tilbúna fyrir einstaklinginn.  Ég held 

að það sé aðallega það að starfsmaður finni að hann er velkominn til baka”.   
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4.3.4  Móttaka starfsmanns og aðstoð við fjölskyldu hans 
 

Ekkert fyrirtæki í rannsókninni er með sérstaka móttöku fyrir starfsmenn, né 

fjölskyldur þeirra, þegar þeir koma aftur til landsins.  Það er sama niðurstaða og 

Anna Aradóttir (2005) fékk í sinni rannsókn.  Þeim er ekki veitt aðstoð við 

húsnæðisleit né annað sem getur komið upp á.  Þetta á hins vegar við þegar 

fjölskyldan flytur út, þá aðstoða flest fyrirtækin við húsnæðisleit og tryggja skóla 

fyrir börnin en ekki við  heimkomu.  Hins vegar töldu flest fyrirtækin að ef óskað er 

eftir aðstoð þá er hún veitt.   

Rannsóknir hafa leitt í ljós að heimkomnir starfsmenn hafa verið afar óánægðir með 

heimkomuferli og er það ekki aðeins erfitt fyrir þá heldur fjölskyldur þeirra því hætta 

getur verið á menningaráfalli sem ef til vill er ekki búist við.  Það getur verið svo að 

starfsmaður og fjölskylda upplifi menninguna öðruvísi en þegar þau fluttu af landi 

brott og getur það skapað streitu.  Börn geta einnig upplifað erfiðleika við að aðlagast 

skólakerfinu á nýjan leik og þau gætu verið að fara í nýjan skóla þar sem gamlir vinir 

eru ekki til staðar og sambönd við þá hafa ef til vill dofnað.   

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki fjögur sagði: 

 

“Ef við þyrftum að styðja maka og börn við heimkomu þá yrði það eflaust gert, 

þyrftum bara að meta það”. 

 

Enginn útsendur starfsmaður fyrirtækisins hefur komið til baka og því hefur ekki 

reynt á þetta.   

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki fimm sagði meðal annars:  

 

“Það er ekki þannig að það sé sérstök kynning við heimkomu á því sem 

starfsmaðurinn var að gera erlendis en aftur á móti er það mjög góð hugmynd.  

Er meira þegar þeir fara inn á deildarnar sínar að þeir segja reglulega frá 

sinni reynslu erlendis sem getur nýst hér heima”. 
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Hjá fyrirtæki sex er ekki heldur nein sérstök móttaka við heimkomu.  

 

“Það er tilkynnt á innra vef að starfsmaður er kominn heim svo aðrir viti að 

hann er ekki lengur starfandi erlendis og einnig hvert starf hans er hér heima 

svo allir átti sig á því að hann er kominn heim.   

 

 

4.3.5  Stuðningsmaður við heimkomu 
 

Einungis eitt fyrirtæki er með stuðningskerfi eða stuðningsmann fyrir heimkomna 

starfsmenn, en það er fyrirtæki sex. Það er þó ekki til þess fallið að styðja starfsmann 

þegar hann er erlendis heldur aðeins við heimkomu.   

 

“Við erum með mentor kerfi sem virkar þannig að hvort sem þú ert að koma 

erlendis frá eða sem nýr starfsmaður hjá fyrirtækinu þá færð þú þinn 

leiðbeinanda sem á að sinna þér á ákveðinn hátt.  Það er gert eftir ákveðnum 

formerkjum eftir einingum sem viðkomandi starfsmaður skrifar upp á að hann 

hafi fengið fræðslu í og að farið hafi verið í gegnum öll atriðin með honum”.    

 

Hjá mannauðsdeildinni er til staðar ákveðið stuðningsnet fyrir starfsmenn og er 

brugðist við ef heimkominn starfsmaður fær til dæmis menningaráfall við heimkomu 

og getur þá leitað til þeirra eftir aðstoð.   

 

“Forstöðumenn hverrar einingar fyrir sig bera ábyrgð á sínu fólki og vita hvað 

fyrirtækið hefur upp á að bjóða ef starfsmenn þurfa aðstoð við hverskonar áföll 

sem koma upp eða vandamál.  En þarfirnar eru mjög misjafnar eins og gengur 

og gerist og við pössum upp á tryggingar og heilbrigðiskerfið og veitum að 

auki félagslegan stuðning ef þess þarf og við teljum okkur þurfa að veita 

hann”. 

 

Önnur fyrirtæki í rannsókninni eru ekki með stuðningsmann fyrir heimkomna 

starfsmenn en sjá til þess að starfsmenn viti að þeir geti leitað til mannauðsdeildar 

eða yfirmanns ef eitthvað er að.   

 



 

 51  

Viðmælandi hjá fyrirtæki sjö sagði að starfsmenn leituðu til mannauðsdeildar eða 

næsta yfirmanns ef þeir þyrftu á að halda.   

 

“Fólk er líka það mikið á ferðinni fram og til baka að það er ekki eins og það 

sé að koma inn í ókunnugt umhverfi þegar það kemur til baka.  Það er alltaf 

með annan fótinn hér á landi og í miklum samskiptum og ég held að það sé 

ekki eins mikið áfall fyrir það að koma heim, því þú ert ekkert sendur í útlegð 

og kemur svo allt í einu til baka.  En þetta hefur örugglega breyst mjög mikið á 

síðustu 10 árum því fólk ferðast miklu meira nú á dögum í tengslum við 

vinnuna en það gerði fyrir nokkrum árum síðan”. 

    

Sama var uppi á teningnum hjá fyrirtæki þrjú, en viðmælandi þess sagði: 

 

“Þessir starfsmenn þekkja fyrirtækið svo vel og eru með það mikla reynslu og 

þekkingu á því að þegar þeir koma til baka þá er eins og þeir hafi aldrei 

farið”.  

 

 

4.3.6  Eftirfylgni 
 

Ekki eru ákveðin ferli til staðar hjá fyrirtækjunum sem tengjast eftirfylgni 

starfsmanna þar sem grennslast er fyrir um hvort þeir eru ánægðir með heimkomuna 

og þeir séu sáttir í sínu starfi.  Viðmælendur voru sammála um að starfsmenn leituðu 

til mannauðsdeildar og eins að mannauðsdeildin gengur reglulega úr skugga um að 

allt sé í lagi hjá heimkomnum starfsmönnum, alveg eins og þau gera við aðra 

starfsmenn.  Því er engin sérstök meðferð sem heimkomnir starfsmenn fá en 

viðmælandi eitt komst mjög skemmtilega að orði um þetta: 

 

“Það er engin sérmeðferð, engin bómullarmeðferð sem þeir fá. Þú ert bara 

partur af fyrirtækinu, ert bara að vinna og ferðast og ef þú ert ekki að ferðast 

þá ertu hér heima.”  

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki sjö talaði um að Íslendingar væru svo sveigjanlegir og 

duglegir að tjá sig ef eitthvað er að angra þá að þeir leiti sér aðstoðar ef þess er þörf.   
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“Ætli það sé ekki auðveldara að flytja Íslendinga út en færa útlendinga á milli 

landa, við erum eitthvað svo sveigjanleg.  Hvernig samskipti eru á milli fólks 

og ferli, það er bara allt öðruvísi.  En sumum finnst ekkert mál að fara til 

Evrópu eða Bandaríkjanna en þegar þeir fara til Asíu þá fyrst finnst þeim eins 

og þeir séu komnir til útlanda.  Ég held að það sé mikið áfall að fara til Asíu en 

þeir gera sér grein fyrir því áður en þeir fara”.  

 

 

4.3.7  Lág uppsagnartíðni  
 

Hjá tveimur fyrirtækjum hafa útsendir starfsmenn ekki enn komið til baka en af 

hinum fimm þá eru þrjú þeirra sem hafa ekki orðið fyrir því að heimkomnir 

starfsmenn segi upp störfum vegna óánægju í kjölfar heimkomu.  Starfsmenn þeirra 

virðast allir vera mjög ánægðir í starfi eða sætt sig við sitt nýja starf að ekki hefur 

komið til uppsagnar hjá neinum þeirra.  Hjá tveimur fyrirtækjum, fyrirtæki fimm og 

sex, hafa starfsmenn hætt og var það í báðum tilfellum vegna þess að þeim var boðið 

starf hjá öðru fyrirtæki sem þeir töldu vera meira krefjandi en það sem þeir fengu við 

heimkomu.  Hjá fyrirtæki sex er ástæðan einnig sú að í sumum tilfellum fannst ekki 

starf við hæfi og því ákváðu einhverjir starfsmenn að leita annað.  Ástæðan var ekki 

endilega sú að þeir væru óánægðir í starfi og töldu viðmælendur að sú hefði raunin 

ekki verið í neinu tilfelli.  Viðmælandi sex sagði: 

 

“Starfsmenn hafa hætt eftir heimkomu, aðallega af því þeir fengu ekki starf við 

hæfi, í öllum tilfellum var það raunin.  Almennt er þó ekki mikið um að þeir 

hætti, ekki afgerandi að þeir komi heim og fari frá fyrirtækinu”. 

 

Viðmælandi fimm sagði að sú starfsreynsla sem þessir starfsmenn eru að öðlast 

erlendis er mjög dýrmæt og ómetanleg og það opnar því marga möguleika hjá þeim á 

mjög mörgum sviðum.   

 

“Við höfum misst fólk sem var boðið starf í öðrum fyrirtækjum því þeir eru að 

öðlast fína starfsreynslu og er vel kynnt annarsstaðar og vill prófa sig áfram 

og fara á aðra staði.  Svona reynsla opnar möguleika fyrir fólki því það er fín 

reynsla að hafa starfað erlendis og í svona fjölþættu umhverfi og því hefur það 

marga aðra möguleika.  Er í raun ómetanleg starfsreynsla sem það öðlast.  Við 
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reynum að hugsa vel um starfsmenn okkar og veita því frelsi til framkvæmda 

og leyfum því að njóta sín í starfi og vaxa og þróast og við viljum að sjálfsögðu 

að fólkið sé ánægt hjá okkur”. 

 

 

4.3.8  Umræða 
 

Þegar starfsmenn fara til starfa erlendis er mikilvægt að huga einnig að undirbúningi 

heimkomu þeirra.  Það hlýtur því að vera metnaður stjórnenda fyrirtækjanna að 

stuðla að því að gera heimkomu starfsmanns og fjölskyldu hans sem auðveldasta.  

Það getur verið auðvelt að leggja grunninn að heimkomu áður en starfsmenn fara 

erlendis, bara með því að gefa til kynna að þeirra bíði starf hjá fyrirtækinu við 

heimkomu og að reynt verði eftir fremsta megni að finna starf sem hentar.  Að 

sjálfsögðu getur þetta verið erfitt í einhverjum tilfellum, sérstaklega þegar óvíst er 

hversu langur dvalartíminn verður.  Þó verða alltaf einhver tilfelli þar sem dvölin 

erlendis gengur ekki upp af einhverjum ástæðum og þá getur verið að heimkoma 

verði með stuttum fyrirvara og miklu fyrr en áætlað var.  Þá er eðlilegt að bæði 

fyrirtækið og starfsmaður bregðist við með viðeigandi hætti og geri sér grein fyrir því 

að sérstakar aðstæður hafi skapast sem taka þarf á. Sérfræðingar nefna að 

undirbúningur heimkomu eigi í raun að hefjast um leið og val á útsendum 

starfsmanni hefst en það getur minnkað streitu hjá þeim.  Það hefur ekki verið gert 

hjá neinu fyrirtæki í þessari rannsókn og er það miður.   

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að stjórnendur sem hafa verið ánægðir með 

heimkomuferli sögðu að skýrleiki þess verkefnis sem þeir voru að vinna erlendis hafi 

skipt miklu máli, að þeir vissu hvað væri ætlast til af þeim og hvernig frammistaða 

þeirra yrði metin.  Það hafi í raun aukið einbeitingu þeirra, skapað 

árangurstilfinningu í lok verkefnisins og minnkað streitu við heimkomu.  Einnig 

hefur komið fram að starfsmenn vilja fá formlega starfsráðgjöf sem útskýrir hvernig 

verkefnið erlendis hefur áhrif á markmið fyrirtækisins og þeir vilja einnig vita 

hvernig þekking og færni sem þeir afla sér muni leiða til aukinna krafa í starfi í 

framtíðinni.  Fyrirtækin í rannsókninni ættu að hugað að því að skýra hvaða áhrif 

verkefnið erlendis hefur á fyrirtækið og framtíð starfsmanns ef það er ekki gert nú 

þegar.  Þannig verða starfsmenn betur undirbúnir undir það sem kemur í kjölfar 

heimkomu og hvernig frammistaða þeirra verður metin.   Mikilvægt er að starfsmenn 
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viti að fyrirtækið aðstoði þá við alla þætti sem snúa að heimkomu og það getur 

beinlýnis skapað ró á meðal starfsmanns og fjölskyldu hans í allri streitunni við 

flutning erlendis að vita af stöðugleika við heimkomu.  Þetta getur skipt sköpum fyrir 

dvölina erlendis og jafnvel gert hana ánægjulegri.  Þó er mjög gott að hafa nokkra 

mánaða fyrirvara á heimkomu, en það er bæði betra fyrir fyrirtækið og eins fyrir 

framtíðarstarf starfsmanns hjá fyrirtækinu.  Í einhverjum tilfellum getur það hentað 

starfsmanni að vera lengur úti eða hann vill ef til vill fara til annars lands.  Þetta getur 

verið ágætt ef það hentar bæði starfsmanni og fyrirtækinu því lagt er upp með að 

starfsmaðurinn viti að hann er ávallt velkominn til baka.  Fyrirtæki eitt hefur til 

dæmis veitt þeim starfsmönnum sem vilja vera áfram erlendis tækifæri til að fara til 

annarrar starfsstöðvar í öðru landi og vinna þar.  Það getur því verið kostur að hafa 

ákveðinn sveigjanleika í ákvörðunum tengdum heimkomu, bæði fyrir starfsmann og 

fyrirtækið því það getur haft ákveðnar lausnir í för með sér. 

Það er líka mikilvægt að starfsmenn viti að þeirra bíður starf við heimkomu og sum 

fyrirtækin passa upp á að starfsmaður hafi ákveðið starf fyrir stafni þegar hann kemur 

heim.  Ekki eru mörg fyrirtæki í rannsókninni sem bíða með stöðu starfsmanns 

þangað til hann kemur aftur heim og leysa það með öðrum hætti á meðan hann er í 

burtu.  Þó er eitt fyrirtæki sem er að bíða með stöðu starfsmanns en fyrirtækið leysir 

það tímabundið þar til starfsmaðurinn kemur aftur heim.  Það er helst hjá fyrirtæki 

sex sem vandamál geta komið upp vegna þess að undirbúningur heimkomu er svo 

stuttur, eða oft einungis 2-3 mánuðir.  Þar er það í höndum starfsmanns að ákveða 

hvenær hann vill koma heim og hann hlýtur að gera sér grein fyrir því jafnvel fyrr 

hvenær hann vill fara heim.  Það er helst að þetta geti haft áhrif á það starf sem bíður 

hans við heimkomu, það er að stjórnendur hafa ekki nægan tíma til að finna stöðu 

fyrir hann og hann fer því í verkefni sem er ekki nógu krefjandi og í einhverjum 

tilfellum virðist raunin hafa verið sú.  Stjórnendur geta bætt úr þessu með því að láta 

starfmenn sem eru erlendis vita af stöðum sem losna hjá fyrirtækinu hér á landi og 

gefið þeim tækifæri á að sækja um stöður sem losna og henta þeim og þeir geta þá ef 

til vill flýtt brottför ef þeir vilja, þó það þýði að þeir verði að segja upp 

starfssamningi erlendis fyrr en áætlað var.  Í raun ætti það að vera sjálfsagt að 

stjórnendur leiti að hæfum umsækjendum fyrir lausar stöður á meðal starfsmanna 

sem eru staddir erlendis, jafnt sem heima við, sérstaklega ef þeir hafa þá þekkingu og 

reynslu sem starfið krefst.  Stjórnendur blanda ekki heimkomu inn í umræðuna þegar 

starfsmaður er að fara heim en líklegt er að starfsmenn viti að þeir eru velkomnir til 

baka þegar þeim hentar.  Það getur þó minnkað streitu starfsmanna að vita sitthvað 
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um heimkomuna og fyrirtækið ætti að búa yfir slíkum upplýsingum um heimkomu 

þar sem það hefur sent starfsmenn erlendis í þó nokkuð mörg ár og hefur því 

reynsluna.  Því ættu stjórnendur að íhuga að koma inn á heimkomuferlið áður en 

starfsmaður fer erlendis, ekki til að valda meira umstangi heldur til að minnka þær 

áhyggjur sem starfmaður getur hugsanlega haft því eins og rannsóknir hafa sýnt fram 

á þá virðast heimkomnir starfsmenn vera sammála um að það hafi hjálpað þeim við 

að minnka streitu að vita fyrir brottför hvernig heimkomu yrði háttað.  Þátttakandi í 

rannsókn Jassawalla, sem getið var í fræðilega hlutanum, nefndi að það hafi aukið 

gríðarlega á streitu að vita ekki hverskonar starf hann fengi fyrr en nokkrum vikum 

fyrir brottför.  Því er augljóst hjá fyrirtæki sex að bæði það að starfsmenn hafa ef til 

vill ekki starf við heimkomu, ekkert heimkomuferli er til staðar og það að léleg 

samskipti eru á milli stjórnenda fyrirtækisins og útsendra starfsmanna er að öllum 

líkindum að auka talsvert streitu útsendra starfsmanna og því þarf fyrirtækið að huga 

að því að bæta þessa þætti til að gera heimkomu auðveldari.  

Hjá fyrirtæki fimm getur undirbúningur heimkomu verið nokkrir dagar.  Þetta vekur 

mikla athygli rannsakanda en svo virðist sem starfsmenn hafi mikið um það að segja 

hvenær þeir vilja koma heim.  Ef starfsmenn eru sáttir við svona stuttan fyrirvara og 

velja hann sjálfir þá er lítið sem fyrirtækið getur gert nema gera sitt besta við að láta 

heimkomuna ganga eins vel fyrir sig og mögulegt er.  Þó er sama sagan hér og hjá 

öðrum fyrirtækjum, starfsmenn vita að þeir eru alltaf velkomnir til baka en hér eru 

samskiptin milli höfuðstöðva og starfsmanns erlendis einnig mikil og sumir 

starfsmenn að koma heim á mánaðarfresti.  Því eru þeir mjög heimavanir og finnst 

eflaust ekkert mál að flytja aftur heim eða koma aftur til starfa á skrifstofuna hér á 

landi vegna mikilla samskipta.  Það getur þó verið erfiðara fyrir fjölskyldu þeirra að 

rífa sig upp með nokkurra vikna eða daga fyrirvara, sérstaklega ef börn eru í spilinu 

og ekki er víst að fjölskyldumeðlimir séu að fara reglulega til Íslands sem veldur því 

að menningaráfallið getur orðið meira hjá þeim í kjölfar heimkomu.  

Það virðist mjög algengt hjá fyrirtækjunum að ákvörðun um það starf sem bíður 

starfsmannsins er ekki tekin fyrr en eftir heimkomu og í sumum tilfellum líður 

einhver tími þar til ákvörðun um starf er tekin.  Þetta hlýtur að skapa óvissu á meðal 

starfsmanns og hann getur upplifað sig sem óþarfan þar sem hæfileikar hans og aukin 

þekking fá ekki að njóta sín um leið og hann kemur heim en fræðimenn telja einmitt 

að það geti komið fyrir.  Þó er skiljanlegt að það sé erfitt fyrir fyrirtækin að finna 

störf ef heimkoma brestur á með stuttum fyrirvara, sérstaklega ef allar stöður eru full 

mannaðar.  Sumir fara í tímabundin verkefni og sætta sig við það í einhvern tíma.  
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Aðrir ákveða að freista gæfunnar og leita til annarra fyrirtækja þar sem nýleg 

þekking og reynsla getur nýst því ekki hentar öllum að vera í óvissu um 

framtíðarstarf.  Það er undarlegt að sum fyrirtækin, sem leggja gríðarlegan kostnað í 

að senda starfsmenn erlendis sem afla sér mjög mikilvæga þekkingu og reynslu, nýti 

ekki betur þekkingu starfsmanna við heimkomu.  Starfmenn hjá fyrirtæki fimm eru 

þó ávallt komnir með starf við heimkomu.  Hér spilar líka inn í mjög stuttur fyrirvari 

heimkomu í mörgum tilfellum.  Starfsmenn eru gagngert að koma heim til að fara í 

ákveðið starf sem þeim hefur boðist.  Það er auðvitað gott og þekking þeirra er þar að 

auki að nýtast um leið og þeir koma heim.   

Ekki eru allir starfsmenn að fá eins krefjandi starf og þeir voru í erlendis og í sumum 

tilfellum þá eru þeir að fara í stöðu þar sem þekking þeirra og reynsla nýtist ekki eins 

og kostur er.  Fræðimenn hafa bent á að þetta geti skapað vandamál því starfsmenn 

hafa ákveðnar væntingar til þess starfs sem þeir fá við heimkomu og það getur líka 

leitt til vandamála ef hann getur ekki nýtt þekkingu sína, færni og reynslu um leið og 

hann kemur til baka.  Almennt vekur það óánægju i starfi samkvæmt 

vinnustaðagreiningum að geta ekki nýtt hæfni sína í starfi.  Það hlýtur því að vera 

mjög erfitt bæði fyrir starfsmann og fyrir stjórnendur að horfa upp á að starfsmaður 

fari í starf við heimkomu sem er ekki eins krefjandi og fyrra starf þar sem þekking 

nýtist ef til vill ekki til fulls.  Eins hlýtur að vera erfitt að þurfa að taka að sér einhver 

tímabundin verkefni en rannsóknir hafa bent á að eitt af því versta sem getur komið 

fyrir starfsmann sé að fara í biðstöðu eftir að fá ákveðna stöðu við heimkomu.  Hér 

getur myndast sú hætta að starfsmaður meti sem svo að fyrirtækið hafi ekki þörf fyrir 

hann, þó hann hafi farið erlendis og aflað sér aukinnar þekkingar og reynslu en eins 

og rannsóknir benda á að þá er verðmæti heimkomins starfsmanns mun meira en 

áður miðað við þá reynslu sem hann aflar sér erlendis.  Því getur þetta haft slæm 

áhrif bæði fyrir starfsmann, sem getur orðið fyrir skertu sjálfstrausti í kjölfar þessa, 

og fyrirtækið sem er ekki að nýta þekkingu starfsmannsins til fulls.  Fræðimenn hafa 

einnig bent á að því lengur sem starfsmaður er í burtu þá verður erfiðara að koma 

honum aftur fyrir innan fyrirtækisins en flest fyrirtækin í rannsókninni eru að senda 

starfsmenn erlendis í að minnsta kosti þrjú ár sem er meðal lengd miðað við það að 

fræðimenn tala um að starfsmenn erlendra fyrirtækja séu í 2-5 ár.  Þó eru nokkrir sem 

fara í stjórnunarstöðu eða halda áfram að sinna sínu sérfræðistarfi sem þeir voru í 

áður og það er því eitthvað sambærilegt og þeir voru þá í áður.  Fyrirtæki þrjú reynir 

til dæmis að þróa starfsmenn en ekki endilega á sama sviði og áður.  Í sumum 

tilfellum búa þeir til stöðu fyrir heimkominn starfsmann og leitast eftir því að nýta þá 
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þekkingu sem starfsmaður hefur aflað sér erlendis í höfuðstöðvum á einhvern hátt.  

Þeir eru oftast að fá betri stöðu en áður hér heima sem er mjög gott.  Þetta er klárlega 

gott dæmi um fyrirtæki sem reynir sitt besta til að nýta nýfengna þekkingu og reynslu 

starfsmanns en lætur hana ekki fara til spillis.  Eins er starfsmannavelta lítil hjá 

fyrirtæki þrjú, sem og í öðrum fyrirtækjum í rannsókninni, en það getur þýtt að 

starfsmenn séu sáttir við þá stöðu sem þeir taka að sér við heimkomu.  Það er 

skiljanlegt að ekki geti öll fyrirtækin sett starfsmenn í stjórnunarstöður vegna þess að 

ekki er hægt að hafa mjög marga stjórnenda í hverju fyrirtæki.  En þau eiga klárlega 

að reyna að nýta þekkingu þessara starfsmanna á þann hátt að það hagnist fyrirtækinu 

til framdráttar, til dæmis í alþjóðlegum verkefnum, þó ekki sé nema til að aðstoða 

aðra stjórnendur og veita þeim upplýsingar, til dæmis um alþjóðlega markaði, sem 

geta mögulega nýst þeim.  Eins er mjög mikilvægt að láta starfsmenn vita ef 

fyrirtækið vill hafa þá áfram þrátt fyrir að það geti ekki fundið starf við hæfi strax við 

heimkomu.  Þá er mikilvægt að stjórnendur láti þá vita að þeir muni gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til að finna eitthvað betra en þeim er boðið upp á við heimkomu 

ef sá möguleiki er fyrir hendi.  Einnig þarf að gefa til kynna hversu mikils virði það 

var fyrir fyrirtækið að starfsmaðurinn skildi taka að sér starfið erlendis og sýna 

honum þakklæti.  Ef starfsmaður sér ekki fram á að sætta sig við þetta hlutskipti þá 

eiga stjórnendur að gera sitt besta í að aðstoða hann í leit að betra starfi á öðrum stað.  

Það er til dæmis gert með meðmælum eða í gegnum tengslanet.  Fyrirtæki sex hefur 

einmitt þurft að gera þetta og er það mjög gott að þeir skuli leggja sig fram við að 

aðstoða starfsmenn við að finna betra starf ef þeir eru ekki sáttir við það sem þeim 

býðst við heimkomu.  Það eru ekki mörg fyrirtæki í rannsókninni sem hafa beinan 

samkeppnisaðila og því er ekki mikil hætta á að starfsmenn fari að vinna hjá 

samkeppnisaðila og nýti þar með alla sína þekkingu og reynslu á nýjum vinnustað á 

kostnað fyrirtækjanna.  Þetta getur verið ástæða þess að starfsmannavelta hjá þessum 

fyrirtækjum er frekar lág á meðal heimkominna starfsmanna en erlendar rannsóknir 

gefa til kynna að um 50% heimkominna starfsmanna hætti innan tveggja ára frá 

heimkomu vegna lélegs heimkomuferlis og fari til samkeppnisaðila.  En heimkomnir 

starfsmenn þessara fyrirtækja geta einfaldlega lent í þeirri stöðu að búa yfir 

ákveðinni þekkingu sem nýtist á ákveðnu sviði.  En þar sem fyrirtæki á Íslandi eru 

frekar fá miðað við það sem er erlendis og samkeppnin lítil þá gæti það hamlað þeim 

í að sækja inn á annan starfsvettvang.  En þó eru eflaust mörg fyrirtæki á Íslandi sem 

gætu hagnast af þessari reynslu starfsmanna, þó ekki sé nema þekking á ólíkum 

menningarheim.  Því verða stjórnendur fyrirtækjanna að huga að því að það er mikil 
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fjárfesting í þessum starfsmönnum og því verða þeir að hlúa vel að þeim svo þeir fari 

ekki annað og fyrirtækið standi þá uppi með glataða þekkingu og tapað fé.  Eins 

getur það haft áhrif á aðra starfsmenn sem kemur ef til vill til greina að senda 

erlendis að ef þeir sjá að heimkomnir starfsmenn eru ekki að fá góða stöðu við 

heimkomu eða tala jafnvel neikvætt um heimkomuferlið þá getur það haft þau áhrif 

að þeir hafa ekki áhuga á að taka að sér verkefni erlendis fyrir fyrirtækið.  Það getur 

skapað vandræði fyrir fyrirtækið ef það þarf að senda starfsmenn erlendis því þeir 

geta metið sem svo að það hafi slæm áhrif á starfsferil þeirra að fara erlendis og 

jafnvel leitt til verri stöðu en þeir voru áður í. 

Ekkert fyrirtæki tekur sérstaklega á móti starfsmanni þar sem hann er boðinn 

velkominn aftur heim til fyrirtækisins og fær að vera með kynningu á því sem hann 

var að gera erlendis og upplifun hans á því.  Hins vegar er þetta gert inn á deildum 

hjá einhverjum fyrirtækjum en önnur tilkynna á innri vef fyrirtækis að starfsmenn 

séu komnir aftur heim.  Hér hafa stjórnendur fyrirtækjanna hins vegar tækifæri til að 

gefa starfsmanni til kynna að starf hans erlendis sé metið mikils hjá fyrirtækinu og að 

það vilji gjarnan að aðrir starfsmenn þess fái að heyra af upplifun hans og reynslu.  

Með þessu eru þeir að leggja áherslu á að starf hans erlendis var mikilvægt fyrir 

framtíð fyrirtækisins og að þeir kunni að meta það.  Þetta getur leitt til þess að 

starfsmaður finni fyrir stuðningi stjórnenda sem er mjög mikilvægt og getur líka haft 

góð áhrif á heimkomu og frammistöðu hans.  Aðeins eitt fyrirtæki telur að maka yrði 

veitt aðstoð við atvinnuleit og jafnvel aðstoða börn að einhverju leiti ef starfsmenn 

munu sækjast eftir þeirri aðstoð.  Hjá öðrum fyrirtækjum er fjölskyldu starfsmanns 

ekki veitt sérstök aðstoð við heimkomu, eins og að aðstoða maka við starfsmannaleit 

eða veita börnum aðstoð í skóla ef þess er þörf.  Það er eitthvað sem fyrirtækin gætu 

þó gert því oft eiga börn erfitt með að ná tökum á námi eftir flutninga milli landa, 

sérstaklega ef þeim hefur ekki verið kennd Íslensk málfræði í nokkur ár, eða jafnvel 

aldrei.  Eins getur verið erfitt fyrir þau að tengjast vinum sínum aftur eða stofna ný 

vinasambönd og þá er mikilvægt að þau hafi stuðning frá fjölskyldu sinni en þá 

verður að vera stöðugleiki á heimilinu og því ekki gott ef meðlimir fjölskyldunnar 

hafa orðið fyrir menningaráfalli.  Rannsóknir hafa bent á að fjölskyldur verða oft 

fyrir óvæntu menningaráfalli við heimkomu og finna fyrir missi af því sem þau höfðu 

erlendis.  Einnig geta þau orðið fyrir einangrun því þau átta sig ekki strax á 

hegðunarmynstri heimalands eftir að hafa dvalið erlendis til lengri tíma.  

Mannauðsstjórar gera sér ef til vill ekki alltaf grein fyrir þessu og að starfsmenn gætu 

þurft aðstoð þrátt fyrir að þeir séu að koma aftur á heimaslóðir.  Eins er það svo að 
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við dvöl erlendis er fjölskyldan í heild sinni að þroskast og allir meðlimir verða fyrir 

persónulegum breytingum sem geta valdið því að áfallið við að koma heim til Íslands 

verður enn meira en þau bjuggust við.  Því er mikilvægt að mannauðsstjórar og 

stjórnendur fyrirtækjanna taki tillit til þess að þetta gæti átt sér stað og þurfa einnig 

að veita aðstoð á þessu sviði.  Rannsóknir hafa bent á að mannauðsstjórar erlendis 

taka aðeins á áþreifanlegum vandamálum eins og launamálum og starfsþróun en 

huga ekki að huglægum þáttum sem hafa áhrif á starfsmanninn, eins og streita sem 

getur haft áhrif á alla fjölskylduna.  Það virðist einnig vera svo með mannauðsstjóra 

fyrirtækja þessarar rannsóknar en þeir huga ekkert að huglægum þáttum af fyrra 

bragði heldur þurfa starfsmenn að leita eftir aðstoð ef þeir telja sig þurfa hana.  Það 

er ekki gott því það getur verið að starfsmenn og fjölskyldur þeirra átti sig ekki á því 

að þeir þjáist af streitu vegna heimkomu.  Því ættu fyrirtækin að huga að því að fyrra 

bragði að bregðast við þessum vanda áður en hann verður það mikill að það hafi áhrif 

á frammistöðu starfsmanns og fjölskyldulíf hans.  Þannig er hægt að tryggja að 

áfallið verði sem minnst.  Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að heimkomnir 

starfsmenn vildu að það sem fyrirtækin tækju á við heimkomu væri fjárhagsleg 

aðstoð, aðstoð við starfsframa og að tekið yrði á óánægju og fjölskylduvandamálum 

við heimkomu.  Fyrirtækin í þessari rannsókn eru aðeins að taka á aðstoð við 

starfsframa að einhverju leyti og eiga því langt í land að fara eftir óskum þeirra sem 

nefna þessa þætti og hafa reynslu af heimkomu.  Hins vegar var ekki athugað hvort 

fjárhagsleg aðstoð væri veitt hjá fyrirtækjum í rannsókninni svo ekki er hægt að svara 

fyrir um það.  Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að fyrrum útsendum starfsmönnum 

finnst mikilvægt að alþjóðleg reynsla sé mikils metin innan fyrirtækis og að þeir 

skynji að heimkomuferli sé mikilvægt innan fyrirtækisins því þá skynji þeir frekar 

hversu mikils virði þeir eru fyrirtækinu og finna fyrir stuðning frá því og eru þá síður 

líklegir til að fara frá fyrirtækinu.  Þetta mættu íslensku fyrirtækin einnig taka til sín, 

sérstaklega að hafa heimkomuferli sem stjórnendur meta mikils en flest fyrirtækin 

meta alþjóðlega reynslu mikils og sést það best á því að þau reyna allt hvað þau geta 

til að nýta þekkingu heimkominna starfsmanna sinna.  

Ekkert fyrirtæki er með stuðningsmann sem er í samskiptum við útsenda starfsmenn 

meðan þeir eru erlendis.  Ef til vill er ekki þörf á því þar sem flest fyrirtæki 

rannsóknarinnar eru í miklum samskiptum við sína útsendu starfsmenn og því eru 

þeir vel í tengslum við það sem á sér stað innan fyrirtækisins.  Fyrirtæki sex er hins 

vegar ekki í miklum tengslum við sína útsendu starfsmenn og er það áhyggjuefni því 

eins og fram hefur komið í erlendum rannsóknum hafa fyrrum útsendir starfsmenn 
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sagt að heimkoma hafi verið mjög erfið ef samskipti voru lítil sem engin við 

stjórnendur í heimalandi.  Þeir eru með stuðningsmann fyrir útsenda starfsmenn 

þegar þeir koma aftur heim til Íslands, sem er mjög gott, en ættu að huga að því að 

hafa ákveðinn starfsmann eða stjórnanda sem tengilið við útsenda starfsmenn.  Það 

þarf að vera aðili sem getur frætt þá um það sem á sér stað hjá fyrirtækinu hér á 

landi.  Eins mættu stjórnendur leggja sig fram við að heyra í þessum starfsmönnum 

með reglulegu millibili og taka stöðuna á starfi þeirra erlendis.  Það getur nefnilega 

skipt miklu máli fyrir starfsmann að finna að stjórnendur sýni starfi þeirra erlendis og 

þeim sjálfum áhuga og það getur lagt grunninn að því að sterk tengsl myndist við 

heimkomu.  Þó eru flest fyrirtækin sem láta starfsmenn vita að þeir geti ávallt leitað 

til mannauðsdeildar ef eitthvað kemur upp á við heimkomu og ef þeir þurfa á 

stuðningi að halda.  Það getur verið að stjórnendur telja ekki þörf á sérstökum 

stuðningsmanni við heimkomu vegna þess að flest fyrirtækin eru í miklum 

samskiptum við útsenda starfsmenn og þeir koma það reglulega heim.  Stjórnendur 

geta metið sem svo að heimkomnum starfsmönnum nægi að vita af því að þeir geti 

ávallt leitað til næsta stjórnenda ef þörf er á aðstoð.   
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4.4  Nýting þekkingar 
 

Í þessum hluta verður farið yfir hvernig fyrirtækin nýta þá þekkingu sem heimkomnir 

starfsmenn afla sér við störf og búsetu erlendis.  Á því leikur enginn vafi að þeir 

öðlast gríðarlega lífsreynslu, bæði tengda starfi sem og í einkalífi, sem þeir búa að 

alla ævi.  Viðmælendur voru sammála um að sú þekking sem starfsmenn öðlast þegar 

þeir eru að vinna erlendis nýtist þeim klárlega þegar þeir koma aftur heim.  Hún 

nýtist ekki einungis þeim sjálfum heldur einnig samstarfsmönnum og í kjölfarið bætir 

það einnig afköst fyrirtækjanna.  Þessi þekkingaraukning verður til þess að reynt er 

að finna starf við hæfi þar sem viðkomandi starfsmaður getur nýtt sína þekkingu og 

reynslu.   

 

Viðmælandi fjögur sagði að þegar starfsmenn fara erlendis að vinna þá læra þeir 

ýmislegt af samstarfsmönnum sínum erlendis og eins þá læra erlendu samstarfsmenn 

þeirra ýmislegt af þeim.   

 

“Þeir læra nýja hluti af því að vinna með samstarfsmönnum erlendis og þannig 

færum við þekkinguna til innan fyrirtækisins og dreifum henni.  Fólkið öðlast 

sjálft nýja þekkingu og reynslu og kemur með það til baka á gamla staðinn og 

sá sem fer héðan út fer með þekkingu þangað þannig að þetta er svona “win 

win” fyrir alla.  Það er ekkert ákveðið ferli í kringum þetta en þetta er í raun 

ákveðið flæði sem á sér stað.  Fólk byggir upp ákveðið tengslanet erlendis og 

kemur með þekkingu sem það hefur sjálft byggt upp í gegnum samstarfsaðila”.  

 

Viðmælandi sjö sagði að þegar starfsmenn koma til baka þá eru þeir með innvið 

þaðan sem þeir koma frá og í kjölfarið verða öll samskipti og tengsl milli skrifstofa í 

mismunandi löndum miklu betri. 

 

“Það er engin spurning að þekkingin nýtist þegar þeir koma aftur heim, eins 

þegar þeir fara út þá eru þeir með innviði héðan sem nýtist erlendis.  Öll 

samskipti og tengsl verða miklu betri og við vinnum betur sem ein heild”.   

 

Hjá höfuðstöðvum fyrirtækisins er nú staddur starfsmaður frá Bandaríkjunum sem er 

með aðstöðu hjá þeim en er að sinna sínu starfi í Bandaríkjunum frá Íslandi.  
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Starfsmaðurinn ákvað að gera þetta í eitt ár til að ná tengslum við höfuðstöðvar og 

starfsmenn hér á landi.   

 

“Þetta er eitthvað sem við höfum áhuga á að gera meira af í framtíðinni með 

þau störf þar sem ekki skiptir máli hvar í heiminum þú ert staddur því þú getur 

sinnt því hvaðan sem er”. 

 

Með þessum hætti ná starfsmenn að tengjast og kynnast betur, miðla þekkingu sín á 

milli og byggja upp tengslanet sem annars hefði ef til vill ekki orðið.   

 

Viðmælandi fimm sagði að þekking starfsmanna sem hafa verið erlendis nýtist á 

margan hátt.  Þar sem starfsmenn eru að kynnast menningu og markaðssvæðum 

annarra landa þá geta þeir miðlað því áfram til höfuðstöðva og starfsmanna hér á 

landi en það er klárlega eitthvað sem nýtist við markaðssetningu í mismunandi 

löndum.  

 

“Í síðustu viku vorum við að flytja störf heim en ekki starfsmenn og því fengum 

við starfsmenn hér á landi sem eru búnir að vera erlendis á þessum svæðum til 

að vera með fræðslu hér heima.  Er í raun menningarfræðsla til þeirra sem eru 

að fara að svara símtölum svo þeir viti hverjar áherslurnar eru, því það er 

misjafnt eftir svæðum hvernig menningaráherslurnar eru, hverju þú þarft að 

svara og hvað það er sem viðskiptavinurinn er að leitast eftir.  Eins er 

framkoma og viðmót mismunandi og því þurfum við að vera með fræðslu fyrir 

þá sem eru að fara að þjónusta þetta svæði og reynum að gera það markvisst”.   

 

Því er þekking þessara heimkomnu starfsmanna klárlega nýtt til góðs en þekking 

þeirra á markaðssvæðum erlendis er gríðarlega mikil og þeir eru með gott tengslanet 

við aðra í svipuðum stöðum um allan heim.     

 

 



 

 63  

4.4.1  Umræða 
 

Það er alveg ljóst að útsendir starfsmenn fyrirtækjanna eru að afla sér gríðarlegrar 

þekkingar og reynslu með því að starfa erlendis.  Þeir kynnast nýjum menningarheim 

og samskiptum á vinnumarkaði og geta byggt upp mjög sterkt tengslanet á meðal 

annarra samstarfsmanna.  Þeir eru ekki aðeins að miðla sinni eigin þekkingu áfram til 

erlendra starfsstöðva heldur geta þeir verið að fá miklu meira til baka, reynslu og góð 

sambönd.  Það er því nauðsynlegt að fyrirtækin nýti þessa starfsmenn til framdráttar 

og ættu stjórnendur þeirra ekki að láta þekkingu þeirra glatast heldur nýta hana við 

hvert tækifæri, til dæmis í alþjóðlegum verkefnum.  Gæta þarf þess að þekking þeirra 

nýtist einnig samstarfsmönnum og er tilvalið fyrir þá að halda kynningarfundi þar 

sem þeir segja frá reynslu sinni og þeirri þekkingu sem þeir öðluðust erlendis, 

sérstaklega ef það er eitthvað sem getur nýst öðrum samstarfsmönnum.  Fyrir þá sem 

fá svipaða stöðu við heimkomu og þeir voru í úti, til dæmis stjórnunarstöðu eða 

sérfræðistöðu eins og þeir voru þá ef til vill í áður hér heima, þá á aukin þekking og 

reynsla klárlega að nýtast áfram í starfi.  Ef þeir fá hins vegar ekki starf við hæfi, til 

dæmis starf þar sem kröfur eru minni en þær voru erlendis eða jafnvel áður en 

starfmaður fluttist út, þá er hætta á að hin nýaflaða þekking gleymist með tímanum 

og þá getur orðið erfiðara að rifja hana upp ef þörf er á.  Fyrirtæki sex er líklega það 

fyrirtæki þar sem helst getur á þetta reynt en í einhverjum tilfellum þá eru starfsmenn 

ekki að fá starf við hæfi við heimkomu og sumir hafa í kjölfarið farið að vinna hjá 

öðrum fyrirtækjum.  Hér er fyrirtækið því að glata þekkingu og starfsmanni sem gæti 

nýst því til framdráttar í framtíðinni.  Það sem getur átt sér stað hjá fyrirtækinu er að 

útsendir starfsmenn upplifi að það að taka að sér starf erlendis hindri framgöngu 

þeirra innan fyrirtækisins því þegar þeir snúa til baka þá eru einhverjir sem fá ekki 

starf við hæfi.  Þetta er það sem kom í ljós í erlendri rannsókn og getur hæglega gerst 

hér á landi hjá þeim starfsmönnum sem hafa ekki fengið starf við hæfi.   

Það er mjög góð hugmynd hjá fyrirtæki sjö að huga að því að senda starfsmenn, sem 

geta unnið starf sitt hvar sem er í heiminum með hjálp tölvutækninnar, á milli 

starfsstöðva í ákveðinn tíma svo þeir nái að kynnast sínum samstarfsmönnum 

annarsstaðar í heiminum.  Á þennan hátt geta starfsmenn miðlað sinni þekkingu og 

reynslu sín á milli og getur það haft góð áhrif á hvern og einn að víkka 

sjóndeildarhringinn.  Þeir eru einmitt að upplifa þetta núna, með starfsmann frá 

Bandaríkjunum sem er staddur hér á landi en er áfram að vinna sína vinnu þarlendis 

með hjálp tölvutækninnar.  Fleiri fyrirtæki mættu huga að því að láta á þetta reyna, 
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þó ekki væri nema til að senda starfsmenn í einhverjar vikur ef þeir eru ekki tilbúnir 

til að flytja erlendis.  Þannig ná menn að átta sig á menningu annarra samstarfsmanna 

sem getur hjálpað þeim að skilja hvernig best er að eiga samskipti við þá.  Það getur 

einnig verið fróðlegt fyrir þá að sjá hvernig starfsemi fyrirtækisins er byggð upp í 

öðrum löndum og hvernig markaðir fyrirtækisins eru erlendis.    

 

 

4.5  Móttökuferli fyrirtækjanna  
 

Í þessum kafla verður farið yfir móttökuferli fyrirtækjanna, hvernig aðkoma 

heimkominna starfsmanna og upplýsingar um heimkomna starfsmenn, sem 

fyrirtækið heldur til haga í tengslum við reynslu og þekkingaröflun hvers og eins, 

getur hjálpað til við þróun þess.   

Ekkert fyrirtæki hefur ákveðið móttökuferli til staðar sem það nýtir þegar starfsmenn 

koma aftur til vinnu hér heima eftir dvöl erlendis.  Það eru engir ákveðnir 

útgangspunktar sem farið er í gegnum með starfsmanni sem getur stuðlað að því að 

heimkoma þeirra verði auðveldari.  Fyrirtækin eru frekar að skoða hvert tilfelli fyrir 

sig því þau telja að það sé mjög einstaklingsbundið hvernig og hvaða aðstoð hver og 

einn þarf á að halda.   

 

Viðmælandi þrjú nefndi að verið væri að vinna að heimkomuferli í samvinnu við 

mannauðsstjórann sem er starfandi í Danmörk.  Í sameiningu á að reyna að skilgreina 

ferli og nota þá reynslu og innsýn sem hefur verið aflað við heimkomu starfsmanna 

til að aðstoða við þá skilgreiningu.   

 

“Ég mun reyna að nýta þekkingu og reynslu þeirra starfsmanna sem eru 

komnir heim við að þróa heimkomuferli og nýta þekkingu okkar og innsýn.  Við 

munum reyna að móta vinnuhóp sem rýnir og miðlar af sinni reynslu, hvað 

gekk illa og hvernig við getum gert betur.  Í stjórnunarliði fyrirtækisins eru 

margir strákar sem eru úti og hafa mikla reynslu og því er mjög auðvelt að 

leita til þeirra og spyrja hvað er eðlilegt og hvað ekki.   

 

Ekki er haldið sérstaklega utan um reynslu hvers og eins starfsmanns eftir að þeir 

koma heim, frekar er rætt við fólk á almennum nótum og því segist mannauðsstjóri 

fyrirtækisins hafa mikla innsýn í reynslu þessara starfsmanna.   
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“Þetta er pínulítið í óspurðum fréttum, ég er oft að ræða við menn og ég hef 

mikla innsýn í þeirra sögu en ekki krufið það kerfisbundið, en ég þekki sögu 

þeirra margra og veit hvað hefur gengið vel og hvað illa og sér í lagi þá sem 

ég þekki persónulega.  Þegar þeir koma heim þá tala ég mjög mikið við þá og 

heyri í þeim hvernig gengur en það er mjög fróðlegt að fylgjast með því þannig 

að ég er búin að safna fullt af reynslusögum”.   

 

Viðmælandi tvö sagði að þegar starfsmaður var sendur erlendis þá hafi hann aflað sér 

upplýsinga um útsendingu starfsmanna og hvað hann þyrfti að gera.  En heimkoman 

hafði ekki farið fram og því hafði hann ekkert hugsað út í hana, þó svo að 

starfsmaðurinn væri að koma heim á næstu vikum.   

 

“Þegar við sendum þennan mann út sem er búinn að vera erlendis í tvö ár þá 

fór ég í gegnum miklar pælingar um hvað þyrfti að gera og þetta var mjög 

skipulagt hvað ég þyrfti að gera.  En heimkoman hefur ekki farið fram, hún er 

það sjaldgæf að við notum tímann í eitthvað annað”.  

 

Viðmælandi fimm sagði að hlutirnir gerist svo hratt hjá þeim að það er meira verið 

að bjarga því sem bjarga þarf á sem skemmstum tíma.   

 

“Við erum ofsalega heppin með að fólkið okkar er svo sjálfbjarga þegar það 

fer út að þá skiptir það um heimili og flytur alla sína fjölskyldu út á skömmum 

tíma og er ofsalega duglegt og sjálfbjarga og það skiptir miklu máli”.  

 

Fyrirtækið heldur utan um allar upplýsingar um starfsmenn og starfsbreytingar hjá 

þeim og það tilheyrir ákveðnu kerfi sem er mjög vel skipulagt en ekki er sérstaklega 

haldið utan um þá þekkingu og reynslu sem starfsmenn afla sér erlendis fyrir utan 

það að þeir skila inn ferilskrá og sjá sjálfir um að uppfæra hana.  Viðmælandi sagði 

þó að verið væri að vinna í því að halda utan um þá þekkingu sem starfsmenn eru að 

afla sér.  Þetta er þó þekking sem kemur oft ekki í ljós fyrr en þörf er á að nýta hana. 

 

“Þetta er mikið huglæg þekking sem kemur í ljós þegar við förum að nýta 

fólkið og þá veit það oft rosalega mikið og þá kemur fram hvað starfið krafðist 
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í raun og veru.  En það er mikil þekking sem er óáþreifanleg sem er ekki greind 

sérstaklega í gegnum starfið”.  

 

Viðmælandi sex sagði að haldið væri utan um upplýsingar starfsmanna sem færu 

erlendis, eins og aðra starfsmenn, en það er þá bæði sú þekking sem þeir hafa áður en 

þeir fara erlendis og eins hvað það er sem þeir gera á erlendu starfsstöðinni og sú 

þekking sem þeir afla sér þar.   

 

Viðmælandi sjö sagði að það fari algjörlega eftir starfsmönnum og aðstæðum hverju 

sinni hvað er gert fyrir starfsmann þegar hann kemur heim.   

 

“Við höldum utan um þessa praktísku þætti eins og launamál og tryggingar en 

síðan er þessi mannlegi þáttur sem engin ferli geta tekið á.  Við höfum ekki 

verið að halda utan um reynslu hvers og eins en erum að vinna í verkefni núna 

sem tengist því að halda betur utan um upplýsingar um starfsfólk og 

tilflutninga þess.  En í dag er þetta bara í launakerfi en ekki í gagnagrunni.  

Við þurfum að spila móttöku eftir hverjum og einum einstaklingi og aðstæðum 

hverju sinni því misjafnt er hvað þörf er á”. 
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4.5.1  Umræða 
 

Formfast heimkomuferli er ekki til staðar hjá neinu fyrirtæki í rannsókninni, hvorki 

með formlegum eða óformlegum hætti.  Fyrirtæki þrjú, sem hefur verið í því að 

senda starfsmenn erlendis í meira en 20 ár, er að huga að því núna að byggja upp 

ákveðið heimkomuferli og skilgreina ferla í því ásamt mannauðsstjóra skrifstofunnar 

í Danmörku.  Það er mjög gott að þetta skuli vera í vændum en ef til vill hefði mátt 

vera búið að því miklu fyrr þar sem mjög margir starfsmenn hafa farið erlendis frá 

fyrirtækinu.  Mannauðsstjórinn býr yfir miklum upplýsingum um heimkomna 

starfsmenn en það er hvergi skráð niður.  Það getur ekki talist gott því ýmislegt getur 

komið upp á þar sem til dæmis annar mannauðsstjóri gæti þurft að grípa inn í starf 

mannauðsstjóra og þá hefur hann engar haldbærar upplýsingar tiltækar sem segja 

honum til um hvernig heimkomuferli hefur verið háttað hingað til og hvernig honum 

beri að bregðast við heimkomu.  Því getur orðið mjög erfitt fyrir hann að afla sér 

upplýsinga um fyrri heimkomna starfsmenn og hvernig heimkomu þeirra var háttað 

ef engar upplýsingar eru skráðar.  Það er því gott að þetta sé í undirbúningi hjá þeim 

og afbragðs hugmynd að nýta heimkomna starfsmenn til að mynda rýnihóp og afla 

upplýsinga á þann veg.   

Fyrirtækin segjast skoða hvert tilfelli fyrir sig því misjafnt sé hvað hver og einn þarf 

aðstoð með við heimkomu.  Þó ættu fyrirtækin að vera með samantekt um helstu 

atriði varðandi heimkomu, þó ekki sé nema til að hafa ákveðin atriði sem þau ganga 

út frá og svo geta þau aðstoðað hvern og einn eftir þörfum líka.  Með því geta þau 

séð hvað á best við í ákveðnum aðstæðum og geta hugsanlega brugðist fyrr við ef 

þessar upplýsingar eru þegar til staðar.     
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4.6  Starfsframi 
 

Þegar starfsmenn fara erlendis þá öðlast þeir gríðarlega mikla reynslu og þekkingu 

sem getur orðið til þess að þeir hafa tækifæri á að öðlast meiri ábyrgð hjá fyrirtækinu 

sem getur svo jafnvel leitt til enn betri tækifæra hjá öðrum fyrirtækjum.  Fyrirtækin 

eru almennt ekki með sérstaka starfsþróun í gangi fyrir þá sem fara erlendis og koma 

aftur heim.  Það er helst að þau reyni að finna heimkomnum starfsmönnum stöðu við 

hæfi þar sem þekking þeirra nýtist og að sjálfsögðu er þeim veitt stöðuhækkun ef það 

er hægt, en svo er alls ekki í mörgum tilfellum og fara margir í sömu stöðu og áður.  

Hins vegar hlýtur það að vera góð starfsþróun fyrir hvaða starfsmann sem er að 

öðlast reynslu erlendis og það er þekking sem er alltaf gott að hafa, hvort sem starfað 

er áfram hjá því fyrirtæki eða farið til annars vinnuveitanda.   

 

Hjá fyrirtæki sjö er mikið hugað að því hvaða þekkingu starfsmenn þurfa að bæta við 

sig til að vera tilbúnir undir ákveðin verkefni, hvort sem það eru heimkomnir 

starfsmenn eða starfsmenn sem hafa ekki farið erlendis.  Það er gert með tiltekinni 

menntun eða þjálfun.   

 

“Við höfum verið að gera meira af því að vera með skorkort yfir hæfni þeirra 

einstaklinga sem eru hjá okkur og hvort þekking þeirra og reynsla sé 

nægjanleg eða hvort þeir fari með mannaforráð.  Síðan erum við alltaf að 

skoða hvaða þekkingu hver og einn þarf að hafa til að vera betur í stakk búinn 

að takast á við þau verkefni sem hann er í.  Einstaklingar sem eru hæfir fá 

krefjandi verkefni og því fylgir meiri lærdómur og jafnvel skóli.  Við erum til 

dæmis að setja fólk í MBA nám og einn starfsmaður okkar í Bandaríkjunum er 

bæði þar í vinnu og MBA námi.  Ef við sjáum að starfsmann skortir einhverja 

færni þá reynum við að bæta það með viðeigandi menntun eða þjálfun”.   

 

Ef staða losnar hér heima sem er krefjandi þá er horft á reynslu allra starfsmanna, 

líka þeirra sem eru erlendis, og metið hverjir koma til greina.  Fyrirtækið álítur að sú 

reynsla sem starfsmenn eru að fá erlendis sé mjög verðmæt og því skiptir miklu máli 

að nýta hana.   

 

“Þetta er allt háð því hvernig einstaklingnum gengur í sínum verkefnum, hvort 

hann nær að takast á við þau og hvernig frammistaða hans er í þeim, en ég 
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held að það sé engin spurning að þú átt að líta á þetta fólk sem virkilega 

verðmæta einstaklinga því það er gríðarleg fjárfesting sem fyrirtækið leggur í 

þá og við erum ekki að senda fólk erlendis nema við séum viss um að það sé 

hagstætt fyrir fyrirtækið að gera það”.   

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki sex hafði þetta að segja um starfsþróun á meðal 

heimkominna starfsmanna í fyrirtækinu:  

 

“Sú þekking sem menn eru að afla sér er ekki endilega þess eðlis að 

viðkomandi sé hæfur stjórnandi þó hann sé kominn með góða reynslu.  Við 

leitum hins vegar allra leiða til að finna viðkomandi farveg eins og mögulegt 

er”. 

 

 

4.6.1  Umræða 
 

Svo virðist vera að aðeins eitt fyrirtæki leggi virkilega að sér að huga að starfsþróun 

heimkominna starfsmanna og gera það með skipulögðum hætti en það er fyrirtæki 

sjö.  Það hugar að því hvaða þekkingu hver og einn starfsmaður þarf að hafa til að 

takast á við verkefni sem hann vinnur að og reynir að bæta þekkingu hans telji það 

þörf á því.  Þetta á þó líka við um aðra starfsmenn fyrirtækisins.  Önnur fyrirtæki eru 

ekki sérstaklega að huga að þessu en öll reyna þau að nýta þekkingu heimkomins 

starfsmanns.  Þau eru þó ekki endilega að skrá niður þá þekkingu sem hver og einn 

heimkominn starfmaður hefur öðlast erlendis og eru heldur ekki að huga að því hvað 

hann þarf að bæta við sig til að öðlast frekari getu til að takast á við verkefni sín.  Þó 

getur verið að það sé gert hjá fyrirtækjunum með óformlegum hætti og ekki eftir 

ákveðnu skipulagi.  Það getur vel verið að þó starfsmaður hafi starfað erlendis og 

öðlast mikla reynslu af því þá er staðan oft sú að þeir þurfa að taka að sér verkefni 

þar sem reynslan erlendis er ef til vill ekki sú reynsla sem er nauðsynleg til að sinna 

starfinu á fullnægjandi hátt því einhverjir taka að sér störf sem þeir hafa ef til vill 

ekki sinnt áður eða hafa ekki verið innan starfssviðs viðkomandi.  Því er nauðsynlegt 

fyrir stjórnendur fyrirtækjanna að vera meðvituð um þá þekkingu sem hver og einn 

hefur og huga að því hvort þurfi að bæta hana í einhverjum tilfellum.  Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að stjórnendur telja að alþjóðleg starfsreynsla hafi mest áhrif á 

starfsþróun þeirra sem leiðtoga og ef fyrirtæki ætlar sér að keppa á alþjóðlegum 
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vettvangi þá er mikilvægt að það hafi á sínum höndum starfsmenn sem hafa 

alþjóðlega reynslu.  Skortur á þessari reynslu getur orðið til þess að fyrirtækið á erfitt 

með að skilja starfsmenn sem koma frá öðrum löndum og gildi þeirra, viðskiptavini 

og samkeppnisaðila erlendis.  Því er augljóst að fyrirtækin í rannsókninni verða að 

nýta til fulls þá reynslu og þekkingu sem starfsmenn öðlast erlendis til að ná enn betri 

árangri á erlendum vettvangi en ekki horfa fram hjá þeim af því það finnst ekki starf 

við hæfi þegar þeir koma heim.  Auðvitað væri best að nýta þá í einhvers konar 

stjórnunarstarfi því þeir sem sinna stjórnunarstarfi og hafa alþjóðlega reynslu á bak 

við sig eru taldir ná framúrskarandi árangri vegna þeirrar þekkingar sem þeir hafa á 

fyrirtækinu á mörgum sviðum.  Þeir geta einnig aðstoðað við að víkka út 

alþjóðaviðskipti fyrirtækisins vegna þekkingar sinnar og reynslu á ákveðnum 

menningarheim og markaði þess en það er það sem fræðimenn telja að geti nýst 

fyrirtækjum.   
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Annar hluti 
 

Í þessum hluta verður farið yfir heimkomuferli Utanríkisráðuneytisins.  Farið verður 

yfir sömu sex kafla og hjá fyrirtækjunum í fyrsta hluta rannsóknarinnar.  Í lok 

kaflanna sex er umræða um niðurstöðurnar en ekki eftir hvern kafla fyrir sig líkt og í 

fyrsta hluta því umfang hvers kafla í öðrum hluta er mun minna.  Eins og áður kom 

fram þá eru niðurstöðurnar einnig bornar saman við niðurstöður fyrirtækjanna í 

umræðuhluta.    

 

Kaflarnir eru eftirfarandi: 

1. Grunnupplýsingar um utanríkisþjónustuna 

2. Samskipti utanríkisþjónustunnar við útsenda starfsmenn 

3. Heimkoma útsendra starfsmanna 

4. Nýting þekkingar hinna heimkomnu starfsmanna 

5. Þróun móttökuferlis utanríkisþjónustunnar 

6. Starfsframi heimkomna starfsmannsins  

 

 



 

 72  

 

4.7  Grunnupplýsingar um utanríkisþjónustuna 
 

Utanríkisþjónustan sendir út og færir um 15-25 starfsmenn á milli starfsstöðva á 

hverju ári.  Starfsmenn eru flutningsskyldir samkvæmt lögum um 

utanríkisþjónustuna og geta því nær allir starfsmenn átt von á því að þurfa að flytja 

erlendis á sínum starfsferli.  Starfsmenn fara oftast á eina til tvær starfsstöðvar áður 

en þeir koma aftur heim og eru að jafnaði á bilinu þrjú til fimm ár á hverri starfsstöð.  

Miðað er við að starfsmenn séu ekki lengur en átta ár samfleytt erlendis.  Eftir 

fremsta megni er reynt að láta flutninga miðast við 1. ágúst á hverju ári þar sem 

reynslan sýnir að sú viðmiðun fardaga auðveldar fjölskyldum mest að takast á við 

flutningana.  Þegar kemur að því að ákvarða flutninga er skoðað hvar þörf er á nýjum 

starfsmönnum, yfirleitt af því starfsmenn eru búnir að vera það lengi á einni 

starfsstöð að líkur eru á því að þeir flytjist og þá er skoðað hverjir koma til greina að 

taka við.  Reynt er að taka tillit til fjölskylduaðstæðna eftir því sem unnt er og í lang 

flestum tilfellum næst sátt við starfsmenn um það fyrirkomulag sem verður viðhaft.  

Upp getur komið að fólk neiti að flytja erlendis en þar sem flutningsskylda er til 

staðar jafngildir neitun uppsögn.  Á síðustu árum hefur ekki komið til starfsloka af 

þessum ástæðum.   

 

 

4.8  Samskipti við útsenda starfsmenn 
 

Hjá utanríkisþjónustunni fellur öll verkstjórn undir ráðuneytið á Íslandi og því eru 

samskipti mjög mikil og jafnvel dagleg um þau verkefni sem sendiráðin eru að vinna 

og eru verkefnin unnin í umboði og undir stjórn ráðuneytisins.   

 

“Við erum með eitt tölvukerfi og notum sömu málaskrá fyrir ráðuneytið og 

sendiskrifstofurnar.  Erum einnig með alla starfsmenn á innanhússsímkerfi 

okkar og við lítum á utanríkisþjónustuna sem einn vinnustað.  Fyrir okkur er 

ekki mikill munur á þeim sem starfa í Brussel og á Evrópuskrifstofunni hér í 

Reykjavík”.   
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Skrifstofurnar erlendis eru ekki með marga starfsmenn, eða frá tveimur og upp í 

tuttugu og fimm starfsmenn og því telja þau að fólk finni fljótt ef eitthvað er að hjá 

samstarfsmanni.  Utanríkisþjónustan er ekki með sérstakt kerfi til að fylgjast með 

líðan útsendra starfsmanna og telja að vegna smæðar sendiskrifstofanna sé slíkt ekki 

nauðsynlegt en annar viðmælandinn sagði:  

 

“Við höldum mjög þétt utan um fólkið okkar”. 

  

 

4.9  Heimkoma útsendra starfsmanna 
 

Hér verður fjallað um það hvernig utanríkisþjónustan hagar heimkomu útsendra 

starfsmanna.   Atriði sem rannsakandi vildi fá svör við varðandi heimkomu eru þau 

sömu og hjá fyrirtækjunum sjö í fyrsta hluta.  Þau eru:  

 

• Hvenær byrjar undirbúningur fyrir heimkomu?  

• Hvenær er ákvörðun tekin um það starf sem býður starfsmannsins? 

• Hverskonar starf fær starfsmaður við heimkomu? 

• Er móttaka og aðstoð fyrir starfsmann og fjölskyldu hans? 

• Fær starfsmaður stuðningsmann við heimkomu? 

•Hafa einhverjir heimkomnir starfsmenn sagt upp starfi vegna lélegs heimkomuferlis 

eða óásættanlegrar stöðu? 

 

 

4.9.1  Undirbúningur heimkomu 
 

Hjá utanríkisþjónustunni er reglan sú að hafa sex mánaða fyrirvari á heimkomu 

starfsmanna.  Ákvarðanir um flutninga ársins 2009 lágu fyrir í nóvember árið 2008 

sem er óvenju snemmt eða allt að tíu mánuðum fyrir heimkomu og undirbúningur er 

þegar hafinn.   
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“Ef fyrirvarinn er minni en sex mánuðir getur það haft ákveðnar afleiðingar 

fyrir okkur því þá þurfum við að styðja starfsmanninn heldur meira en ef það 

er sex mánaða fyrirvari og því leggjum við áherslu á að virða sex mánaða 

regluna.  Það er sérstaklega nauðsynlegt ef börn eru í spilinu því oftast þarf 

góðan fyrirvara til að tryggja skólavist í viðtökuríkinu og þá skiptir sex 

mánaða fyrirvarinn miklu máli”.  

 

 

4.9.2  Ákvörðun um starf við heimkomu 
 

Ef ekki er búið að taka ákvörðun um starf fyrir heimkomu getur það verið 

örðugleikum háð. Þegar þessir starfsmenn koma til vinnu 1. ágúst þá eru margir 

samstarfsmenn þeirra hér heima í sumarfríi.  Því getur verið óljóst frá 1. ágúst og 

fram til loka ágúst eða jafnvel byrjun september hver endanleg vinnustöð þeirra er og 

hvernig verkefni þeirra muni afmarkast, ef sú ákvörðun er ekki tekin fyrir heimkomu.   

 

“Megin ástæðan að við höfum heimkomu á þessum tíma er sú að þrátt fyrir allt 

eru flutningar mikið auðveldari fyrir starfsmann en fjölskyldu hans.  

Starfsmaður gengur inn í fyrri tengsl en fjölskyldan þarf að byrja upp á nýtt.  

Af tilliti til fjölskyldusjónarmiða höfum við því haldið okkur við 1. ágúst sem 

heimkomudag þrátt fyrir ákveðna hnökra sem það hefur á móttöku 

starfsmanns”. 

 

4.9.3  Hvers konar starf fær starfsmaður við heimkomu? 
 

Misjafnt er hvort starfsmenn fari í sömu stöðu við heimkomu og þeir voru í áður en 

þeir fluttust erlendis.  Starfsþróunarmöguleikar utanríkisþjónustunnar eru hins vegar 

miklir og það er mikil hreyfing á starfsmönnum miðað við einkafyrirtæki og aðrar 

ríkisstofnarnir.   

 

“Starfsmenn eru áfram í diplomatískri stöðu sem flutningsskyldir starfsmenn í 

utanríkisþjónustunni en starfsþróunarmöguleikar eru miklir hjá 

utanríkisþjónustunni og þar af leiðandi hreyfist fólk hraðar innanhúss en á 

öðrum stöðum, sérstaklega hjá hinu opinbera.  Ef fólk stendur sig vel í starfi 
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aukast líkur á að við næstu breytingu sé því falið starf sem krefst meiri 

ábyrgðar eða mannaforráða en er þó alls ekki regla. En möguleikar eru meiri 

en á flestum öðrum stöðum.  Við reynum líka að haga því þannig að það starf 

sem tekur við byggi á því sem á undan kom.  Við teljum æskilegt að fólk breyti 

til og öðlist nýja reynslu og fái aðrar víddir en samt sem áður er ákveðin 

hugsun á bak við það”.  

 

Möguleikar á stöðuhækkun eru meiri hjá háskólamenntuðu starfsfólki en öðrum 

starfsmönnum og hafa þeir möguleika á að vinna sig allt upp í sendiherrastöðu.   

 

 

4.9.4  Móttaka starfsmanns og aðstoð við fjölskyldu hans 
 

Þegar starfsmannaskipti eiga sér stað er tilkynnt á innra neti hverjir koma heim og 

hverjir eru að fara erlendis í þeirra stað.  Makafélag er starfandi en það er 

flutningsfélag starfsmanna sem gefur út ýmsar upplýsingar og þangað geta 

starfsmenn og makar þeirra alltaf leitað.   

 

“Við erum með heimild til að veita börnum stuðningskennslu þegar þau koma 

heim til Íslands, bæði í Íslensku og öðrum fögum því þeim vantar oft sérhæfðan 

orðaforða í einstökum fögum eins og til dæmis stærðfræði.  En þetta er það 

sem við bjóðum þeim helst upp á”. 

 

 

4.9.5  Stuðningsmaður starfsmanns 
 

Starfsmenn fá engan sérstakan stuðningsmann þegar þeir koma aftur til starfa hjá 

ráðuneytinu í Reykjavík.  Starfsmaður á mannauðssviði tekur á móti þeim og lætur 

þá fá aðgangsorð og sér um að þeim verði fundin starfsstöð.  Það er svo í hlutverki 

starfsstöðvarinnar að taka faglega á móti starfsmanninum.   
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4.9.6  Uppsagnir heimkominna starfsmanna 
 

Starfsmenn hafa hætt störfum hjá utanríkisþjónustunni eftir heimkomu.  Þeir hafa til 

dæmis hætt vegna þess að flutningsskylda hentar þeim ekki og þá er auðséð að þeir 

sækja í önnur störf.   

 

“Fólk hefur gert upp við sig að flutningsskylda hentar því ekki og ef það gerir 

það þá hverfur það til annarra starfa.  Fólk hefur líka fengið leyfi frá störfum 

til að spreyta sig annars staðar en mjög mikið af því fólki hefur skilað sér til 

okkar aftur.   

 

Starfsmenn hafa eðlilega vonir og væntingar um að fá betri stöðu eftir að hafa verið 

erlendis og er því auðséð að ekki er hægt að mæta óskum allra.   

 

“Þegar þú ert með metnaðarfullt starfsfólk þá mun væntingum og vonum ekki 

vera mætt í öllum tilfellum og þá situr þú með óánægðan starfsmann sem er 

ekki sáttur við það sem hann fær.  En hollusta við vinnustaðinn er mjög mikil 

og það segir að starfsmenn hafa væntingar um að hlutir þróist þannig að þeir 

fái að lokum verkefni og störf sem þeir verði sáttir við”.   

 

 

4.10  Nýting þekkingar 
 

Þekking sem starfsmenn afla sér erlendis er nýtt með beinum hætti þegar þeir koma 

aftur til Íslands.  Annar viðmælandinn sagði að þar sem ráðuneytið fæst við 

utanríkismál og stjórnar starfsemi sendiskrifstofa erlendis þá nýtist sú þekking sem 

fólk aflar sér erlendis áfram með beinum hætti eftir að heim er komið.   

 

 

4.11  Þróun móttökuferlis 
 

Móttökuferli utanríkisþjónustunnar byggir á áratuga gömlum grunni sem tekur mið 

af verkferlum utanríkisþjónustu og alþjóðastofnunum sem þau vinna með.  Því er 
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mikið af þeim reglum sem finnast hjá utanríkisþjónustunni komið frá 

utanríkisþjónustum á Norðurlöndunum.   

 

“Ferlið á sér alþjóðlegan bakgrunn og utanríkisþjónusta Íslands sprettur upp 

af utanríkisþjónustu Dana.  Var hluti af þjónsutu Dana en 1941 tökum við yfir 

en þessi verkferli hafa verið í mótun alla seinustu öld og við getum sagt að þau 

liggi fyrir nokkurn veginn vel mótuð upp úr 1970.  Eftir það hefur þetta frekar 

verið minniháttar eða reglubundin þróun og viðhald heldur en einhverjar 

grundvallar breytingar.  Flutningsskyldir starfsmenn eru með starfsmannaráð 

sem lítur á það sem hlutverk sitt að koma athugasemdum á framfæri.  Þetta 

fyrirkomulag er nýtt, tveggja til þriggja ára gamalt og með því er þetta komið í 

formbundnara ferli.   

 

Stærstur hluti starfsmanna utanríkisþjónustunnar hefur einnig persónulega reynslu af 

flutningum og því er mjög auðvelt að sækja upplýsingar og taka við ábendingum um 

það sem betur má fara.   

 

 

4.12  Starfsframi 
 

Starfsmannastefna utanríkisþjónustunnar byggir á starfsmannastefnu ríkisins og því 

er sí- og endurmenntun starfsmanna með þeim hætti sem þar greinir á um.  Lögð er 

áhersla á að starfsfólk nýti sér þennan rétt og eins sækja starfsmenn ráðstefnur.   

 

“Við veitum starfsfólki svigrúm til að stunda veigameiri menntun og gefum 

leyfi til að hliðra vinnutíma til að það geti sótt tíma.  Það getur einnig fengið 

ívilnun í vinnuskyldu vegna próflestrar og próftöku upp að vissu marki. 
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4.13  Umræða 
 

Svo virðist sem utanríkisþjónustan hugi mjög vel að sínum útsendu starfsmönnum en 

það sést best á því að komið er fram við það eins og það væri starfandi á 

skrifstofunni á Íslandi.  Ekki er hafður annar háttur á samskiptum við útsenda 

starfsmenn eða þá sem starfa á Íslandi sem er mjög gott en það skiptir miklu máli 

varðandi ánægju starfsmanna við heimkomu.  Því eru útsendir starfsmenn ávallt 

meðvitaðir og í tengslum við það sem á sér stað heima á Íslandi og eins vita þeir sem 

starfa á Íslandi hvað útsendir starfsmenn fást við í sínu starfi erlendis.  Útsendir 

starfsmenn hljóta að finna styrk í því að starfa með öðrum Íslendingum í því landi 

sem þeir eru staðsettir í og geta ávallt leitað til hvors annars ef eitthvað bjátar á.  

Eins getur smæð sendiskrifstofa erlendis haft góð áhrif á starfsanda þar sem kynni 

hljóta að aukast þegar fáir starfsmenn eru á hverri skrifstofu og tengsl verða því oft á 

tíðum mjög náin.  Eins getur verið auðveldara að greiða úr hvers konar vanda sem 

getur komið upp á milli starfsmanna ef fáir starfsmenn eru til staðar.  Þetta er því 

með svipuðu móti og hjá fyrirtækjunum sjö en hjá þeim flestum og 

utanríkisþjónustunni eru samskipti góð og í tengslum við starfið.  

Utanríkisþjónustan virðist gefa sér mjög góðan tíma til að undirbúa heimkomu 

starfsmanna, eða að minnsta kosti sex mánuði.  Það verður að teljast mjög gott miðað 

við að sum fyrirtækin í rannsókninni hafa einungis nokkra daga eða fáeina mánuði til 

að undirbúa heimkomu.  Utanríkisþjónustan er einnig með mjög gott kerfi á 

heimkomu starfsmanna og er það sem í boði er í föstum skorðum.  Því eru 

starfsmenn bæði meðvitaðir um þennan tíma og ferli áður en þeir flytja erlendis og 

eins þegar tími er kominn á að huga að heimkomu þeirra.  Því á ekkert að koma á 

óvart varðandi heimkomutíma eða hvernig það gengur fyrir sig því það fer eftir 

ákveðnu kerfi sem hefur verið gegnum gangandi í áratugi.  Þetta er því skipulegra en 

hjá fyrirtækjunum þar sem yfirleitt er óvíst hvaða tíma árs starfsmenn koma heim.  

Þetta ætti því að auðvelda heimkomu að einhverju leyti.  Það verður að segjast að 

utanríkisþjónustan tekur mikið tillit til fjölskyldu heimkominna starfsmanna því 

heimkomudagur miðast við að börn komi ekki inn í nýjan skóla á miðjum vetri 

heldur séu komin erlendis, eða aftur heim til Íslands, áður en skólinn byrjar og geta 

því byrjað strax við upphaf skólans.  Þessi tillitsemi er ekki til staðar gagnvart 

útsendum starfsmönnum fyrirtækjanna sjö en þar er ekki tekið tillit til barnanna 

varðandi heimkomu.  Þó getur vel verið að fjölskyldan reyni að hafa því svo að þau 
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komi heim að sumri til út af skólagöngu barna en það er ekki atriði hjá fyrirtækjunum 

að láta heimkomu stemma við skólaárið.   

Miklir möguleikar geta orðið á starfsþróun ef metnaður starfsmanna er fyrir hendi.  

Þó er það eins og hjá fyrirtækjunum að einungis er hægt að hafa ákveðinn fjölda af 

stjórnunarstöðum eða æðri stöðum og því ekki hægt að hækka alla í tign sem koma 

heim eftir að hafa starfað erlendis.  Það hlýtur því að vera erfitt fyrir starfsmenn að 

koma aftur heim og geta kannski ekki nýtt sína auknu þekkingu eða færni í betri 

stöðu en þeir voru áður í.  Þetta er því sama vandamál og fyrirtækin eru að glíma við 

með einhverja starfsmenn.  Svo er það almennt þannig að ef þú stendur þig vel í 

starfi þá aukast líkur á að þú fáir stöðu sem krefst meiri ábyrgðar og þannig er það 

einmitt hjá utanríkisþjónustunni.  Einnig er talið nauðsynlegt að starfsmenn öðlist 

nýrrar reynslu og afli sér þekkingar og það hlýtur að vera hvatning til að standa sig 

vel til að öðlast aukna ábyrgð þó svo að það geti verið einhver bið í það.  Hins vegar 

ef biðin verður of löng er hætta á að starfsmenn fari annað nema þeim líði mjög vel á 

vinnustaðnum.     

Einnig verður að teljast mjög gott að þeir hafa heimild til að veita börnum 

stuðningskennslu ef þess er þörf þegar þau koma aftur til landsins.  Það ætti að veita 

börnunum góða möguleika á að komast aftur inn í skólakerfið og ná aftur tökum á 

tungumálinu sé þess þörf.  Utanríkisþjónustan leggur meira upp úr því að tímasetning 

heimkomu henti fjölskyldu betur heldur en starfsmanni þar sem starfsmenn eru að 

koma heim á miðjum sumarleyfistíma og því fáir til að taka á móti honum og koma 

honum inn í hið nýja starf.  Það getur liðið langur tími frá því að hann kemur heim og 

þar til hann fær vitneskju um þá starfsstöð sem hann fer á, eða allt upp í rúman 

mánuð.  Hentugra væri að negla niður þá starfsstöð sem hann fer á fyrir heimkomu 

hans svo hann geti byrjað strax að koma sér fyrir.  Rannsakanda finnst í raun 

merkilegt að það skuli ekki vera gert því vitað er með sex mánaða fyrirvara hvaða 

starfsmenn eru að koma heim hverju sinni og því hefur ráðuneytið nægan tíma til að 

finna og undirbúa hið nýja starf og starfsstöð.  Það virðist hins vegar ekki vera gert 

ráð fyrir tíma til að undirbúa nýja stöðu heldur er beðið með það eftir að starfsmaður 

er kominn heim.  Sama vandamál er hjá fyrirtæki sex en þar fara sumir starfsmenn í 

biðstöðu við heimkomu þar til þeir fá fasta stöðu.  Ef hægt er að undirbúa starfið 

betur fyrir heimkomu þarf starfsmaður ekki að vera í óvissu í einhvern tíma eftir 

heimkomu um hvað hann á að gera og hvar hann á að vera heldur gæti hann gengið 

beint inn í starfið og farið að sinna því.  Eins hljóta að vera einhverjir starfsmenn sem 

geta verið búnir að taka sitt sumarfrí sem geta sett starfsmanninn inn í starfið.   



 

 80  

Það er skiljanlegt að flutningsskylda henti ekki öllum, þó það hljómi spennandi í 

upphafi nýs starfs að fá tækifæri til að starfa og búa erlendis.  Þegar á hólminn er 

komið og brottför er í augsýn rennur hins vegar raunveruleikinn upp fyrir mörgum og 

ekki eru allir sem treysta sér til að stíga skrefið til fulls.  Það er iðulega út af 

persónulegum ástæðum starfsmanns eins og fjölskylduaðstæðum.  Því er augljóst að 

einhverjir munu segja upp starfi hjá utanríkisþjónustunni án þess að þeir fari nokkurn 

tímann erlendis til starfa þar sem flutningsskylda er skilyrði fyrir starfi.  Hins vegar 

er lítið um að starfsmenn segi upp starfi vegna óánægju við hið nýja starf eftir 

heimkomu.  Það verður að teljast mjög gott og einnig er áhugavert að margir skuli 

halda störfum þar áfram þó þeir verði tímabundið að sætta sig við starf sem uppfyllir 

ekki allar þarfir þeirra og kröfur um áhugavert starf.  Það hlýtur að gefa til kynna að 

starfsandi sé góður á vinnustaðnum og að fólk er almennt sátt við að starfa þar.    

Þetta er svipað og er að gerast hjá fyrirtækjunum sjö þar sem starfsmannavelta á 

meðal útsendra starfsmanna er mjög lág.  Þekking sem starfsmenn afla sér erlendis 

nýtist með beinum hætti í því starfi sem tekur við þegar heim er komið og verður það 

að teljast mjög gott því samkvæmt fræðum þá er það ekki alltaf svo að starfsmenn 

geti nýtt þá þekkingu og reynslu sem þeir afla sér erlendis.   

Móttökuferli utanríkisþjónustunnar byggir á margra áratuga reynslu, ekki bara hér á 

landi heldur frá utanríkisþjónustum nágrannalanda og alþjóðastofnunum sem 

þjónustan á í samstarfi við.  Einnig vill svo heppilega til að nær allir starfsmenn hafa 

starfað erlendis og geta því komið með athugasemdir og tillögur varðandi 

móttökuferli heimkominna starfsmanna.  Hver og einn getur því miðlað sinni 

þekkingu áfram til þeirra sem fara erlendis hverju sinni eða eru að koma heim.  Þetta 

er gríðarlega stór hluti af starfseminni og því augljóst að þörf er á að hafa gott 

móttökuferli.  Annað er upp á borði hjá fyrirtækjunum sem hafa ekkert móttökuferli 

en þau búa hins vegar ekki yfir margra áratuga reynslu á þessu sviði eins og 

utanríkisþjónustan gerir. 

Starfsmenn hafa tækifæri til að auka við þekkingu sína með námi eða ráðstefnum og 

eru hvattir til þess og tekið er tillit til þeirra sem vilja nýta sér það.  Þeir hafa því gott 

svigrúm til að byggja upp frekri þekkingu sem gefur þeim færi á að verða öflugri 

starfsmenn.  Hjá fyrirtækjunum er ekki sérstaklega hugað að starfsþróun, fyrir utan 

fyrirtæki sjö, en hins vegar reyna þau að sjá til þess að starfsmaður fái starf við hæfi 

þar sem þekking og reynsla hans nýtist.   
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5  Samantekt 
 

Það er ljóst að margt má bæta í heimkomuferli hjá íslensku fyrirtækjunum sem tóku 

þátt í rannsókninni.  Niðurstaða þessarar rannsóknar leiddi í ljós að það er ekkert 

ákveðið heimkomuferli hjá neinu þeirra og ekkert ferli til staðar sem gengur yfir alla 

heimkomna starfsmenn.  Þau veita hins vegar starfsmanni aðstoð ef hann óskar eftir 

því og meta hvert tilfelli fyrir sig.   

 

Það sem rannsakandi vill ráðleggja mannauðsstjórum fyrirtækja þessarar rannsóknar 

að gera svo heimkomuferli útsendra starfsmanna verði sem best er eftirfarandi: 

  

• Þróa heimkomuferli sem mannauðsstjórar fara eftir þegar útsendir starfsmenn fara 

erlendis og koma aftur heim  

• Huga að heimkomu í samvinnu við starfsmenn áður en þeir fara erlendis 

• Reyna eftir fremsta megni að vera með tilbúna stöðu þegar starfsmenn koma aftur 

heim svo þeir þurfi ekki að bíða í einhverjar vikur eftir stöðu sem hentar þeim  

• Sjá til þess að sú þekking og reynsla sem þeir afla sér nýtist innan fyrirtækisins  

• Gæta þess að samskipti við stjórnendur hér heima séu góð á meðan þeir dvelja 

erlendis 

• Huga að fjölskyldu starfsmanns við heimkomu, sérstaklega börnunum, því 

heimkoma getur verið mjög erfið fyrir fjölskyldumeðlimi og í kjölfarið haft áhrif á 

frammistöðu starfsmanns 

• Huga að því hvort starfsmaður finni fyrir streitu við heimkomu og aðstoða hann við 

að vinna úr því. 

 

Þetta eru atriði sem nauðsynlegt er að hafa í heimkomuferli til að heimkoma heppnist 

vel og starfsmaður verði fyrir sem minnstu áfalli.  

Ef heimkomuferli er ekki til staðar hjá fyrirtækjunum er óvíst að stjórnendur átti sig á 

þörf þess að hafa heimkomuferli og eins er óvíst hvort starfsmenn geri það.  Það 

getur vel verið að bæði stjórnendur og starfsmenn haldi að heimkoma eigi að vera 

auðveld af því þeir eru að koma aftur heim til Íslands í kunnuglegt umhverfi þar sem 

ættingjar og vinir eru til staðar, en oft er raunin önnur.  Þetta getur leitt til þess að 

starfsmenn leita ekki eftir aðstoð ef þeir finna fyrir óánægju eða menningaráfalli eða 

geri sér jafnvel ekki grein fyrir því að þeir eru að upplifa meningaráfall þrátt fyrir að 

vera komnir heim.  Það getur svo haft áhrif á frammistöðu þeirra í starfi.   
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Í flestum tilfellum er hugað að heimkomu nokkrum mánuðum eða vikum fyrir 

heimkomu en aldrei fyrir brottför starfsmanns erlendis sem fræðimenn telja vera 

álitlegasta kostinn.  Það verður þó að segja að starfsmannavelta hjá fyrirtækjunum á 

meðal heimkominna starfsmanna er mjög lág miðað við það sem erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á, sérstaklega í Bandaríkjunum, en það getur bæði gefið til kynna að 

starfsmenn eru ánægðir með það starf sem þeir fá við heimkomu eða að þeir sætta sig 

við það.  Einnig er líklegt að þar sem flest fyrirtækin í rannsókninni nýta þekkingu 

starfsmanna nokkuð vel eftir heimkomu og samskipti við starfsmenn eru mjög góð í 

flestum tilfellum þá getur það haft áhrif á lága uppsagnartíðni.  Ein ástæða þess að 

starfsmenn eru ánægðir í starfi eftir heimkomu er einmitt sú að þekking þeirra nýtist 

þeim og fyrirtækinu og að samskiptin eru góð meðan þeir eru erlendis.  Það getur 

einnig verið að þeir hafi ekki áhuga á að leita sér að kröfuharðara starfi en það sem 

þeim býðst við heimkomu.  Einhverjir eru jafnvel fegnir að þurfa ekki að axla of 

mikla ábyrgð eftir að hafa upplifað það í nokkur ár að vera stjórnendur eða 

sérfræðingar á erlendum vettvangi.  Tíð og góð samskipti stjórnenda við starfsmenn 

hér heima geta einnig skipt máli í þessu samhengi en flestir stjórnendur eru í góðum 

samskiptum við útsenda starfsmenn sína í tengslum við verkefni þeirra.   

 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort það sé eðlilegt að starfsmenn sem fá ekki starf við 

hæfi haldi áfram hjá vinnuveitanda sínum?  Er það eðlilegt að þeir sætti sig við starf 

sem er ekki eins krefjandi og þeir voru í erlendis en er ef til vill svipað og það sem 

þeir voru í áður en þeir fóru erlendis?  Ef þeir eru ánægðir með vinnufélaga og 

stjórnendur þá getur það verið nægjanleg ástæða fyrir suma til að starfa áfram hjá 

fyrirtækinu.  Einnig getur verið að þeir meti sem svo að þessi aukna þekking og 

reynsla nýtist aðeins því fyrirtæki sem þeir fóru að vinna fyrir erlendis og vilja ef til 

vill ekki skipta um starfssvið.  Ástæðurnar hljóta að vera misjafnar eins og þær eru 

margar en sumir finna sig ef til vill ekki í því starfi sem þeir fá við heimkomu því 

þeir eru orðnir vanir meiri kröfum og komnir með miklu meiri stjórnunarhæfileika og 

fara því annað, þó það sé alls ekki mikið um það hjá fyrirtækjunum.  Þessum 

spurningum verður þó einungis svarað með því að gera rannsókn á því hvernig 

Íslenskir starfsmenn, sem hafa farið erlendis fyrir þessi sömu fyrirtæki, upplifðu 

heimkomuna því aðeins þeir geta skýrt frá sinni upplifun.  Sú könnun gæti einnig 

leitt í ljós hvað þeim fannst ábótavant hjá fyrirtækinu við heimkomu og hvað þeir 

voru sáttir við.  Eins gæti komið í ljós hvað það er sem heldur svona mörgum 

starfsmönnum enn í vinnu hjá þessum sömu fyrirtækjum þrátt fyrir að ekkert 
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heimkomuferli sé til staðar.  Erlendar rannsóknir eru flestar að meta stöðuna hjá 

bandarískum fyrirtækjum sem eru flest mjög stór, sérstaklega miðað við Íslenskan 

mælikvarða.  Þar sem bandarísk fyrirtæki hafa mörg töluvert meiri starfsmannafjölda 

en íslensk, getur verið erfiðara fyrir mannauðsdeildir þar að halda utan um útsenda 

starfsmenn og halda góðum samskiptum við þá.  Því gætu líkurnar á að eitthvað fari 

úrskeiðis hjá þeim við heimkomu aukist.  Þetta getur valdið því að starfsmenn 

bandarískra fyrirtækja eru óánægðari við heimkomu en þeir Íslensku.  Hins vegar eru 

fyrirtækin í þessari rannsókn ef til vill að senda út frekar fáa starfsmenn miðað við 

erlend fyrirtæki og það getur verið að þessi munur á fjölda hafi áhrif á samskipti á 

meðan starfsmenn eru erlendis en einnig getur verið að samskipti stjórnenda og 

starfsmanna séu á persónulegri nótum.  Því getur verið að hjá íslenskum fyrirtækjum 

séu stjórnendur að kynnast starfsmönnum sínum mjög náið út af smæð þjóðar og eins 

að þeir þekki marga sína starfsmenn í gegnum önnur tengsl og því er ef til vill 

auðveldara fyrir starfsmenn að ræða við þá um vandamál eða óánægju.  Stjórnendur 

gætu nú þegar verið að gera margt rétt við heimkomu starfsmanna og eflaust margt af 

því hægt að nýta ef fyrirtækin þróa með sér ákveðið heimkomuferli.  Ef fyrirtækin 

færu út í þá þróun kæmu eflaust einhver atriði í ljós sem eru þegar í gangi við 

heimkomu og ef til vill margt sem þau nota fyrir fleiri en einn starfsmann.  Eins 

verða stjórnendur fyrirtækjanna að vera meðvitaðir um það sem þeir gætu verið að 

gera rangt svo þeir geti bætt úr því.  Tilvalið væri hjá þeim að þróa heimkomuferli 

fyrir starfsmenn sína með því að nýta reynslu þeirra starfsmanna sem þegar hafa 

komið heim en það er einmitt þróun sem fyrirtæki þrjú er að fara út í.  Það felur ef til 

vill í sér mikinn kostnað að þróa móttökuferli en það er líka kostnaðarsamt að senda 

starfsmenn erlendis og ef stjórnendur vilja ekki glata því fé er mikilvægt að taka vel á 

móti þeim svo þeir verði ánægðir í starfi og geti nýtt þá dýrmætu þekkingu sem þeir 

hafa aflað sér.  Það hlýtur að vera markmið fyrirtækjanna að hafa starfsmenn sína 

ánægða, sérstaklega þá sem þau senda erlendis til að vinna ákveðin verkefni til að 

fyrirtækið nái sem bestum árangri á erlendum vettvangi.   

 

Þó því fylgi eflaust spenna að flytja til útlanda er líklega ekki auðvelt fyrir 

starfsmann að taka þá ákvörðun að flytja erlendis fyrir það fyrirtæki sem hann vinnur 

hjá, sérstaklega ef starfsmaður er með fjölskyldu á framfæri.  Þá skiptir miklu máli 

að hann fái allan þann stuðning sem fyrirtækið getur veitt honum og fjölskyldunni og 

eins er mikilvægt að hann viti hvað bíður hans þegar hann snýr aftur heim.  

 



 

 84  

Þegar fyrirtæki senda starfsmenn erlendis verða þau að huga vel að hagsmunum 

starfsmanns og fjölskyldu hans því líðan fjölskyldu starfsmanns getur haft áhrif á 

árangur hans í starfi.  Þess vegna verða íslensk fyrirtæki að taka tillit til þarfa 

fjölskyldunnar í heild sinni.  Þetta ferli endar ekki þegar fjölskyldan kemur aftur 

heim til Íslands heldur þarf einnig að sinna henni eftir heimkomu.  Ástæðan er sú að 

menningaráfall getur átt sér stað þegar heim er komið því þjóðfélagið breytist mjög 

hratt og það sem áður var þegar fjölskyldan flutti út er ef til vill breytt þegar hún 

kemur aftur til baka.  Menningaráfall starfsmanns eða fjölskyldu við heimkomu getur 

haft áhrif á frammistöðu starfsmanns.  Ef starfsmaður verður fyrir vonbrigðum með 

eitthvað innan fyrirtækisins, til dæmis að staða hans hefur breyst, nýjir starfsmenn 

hafa bæst í hópinn og gamlir samstarfsfélagar hætt, eða hann fær ekki eins 

ábyrgðarfullt starf og áður þá getur það einnig leitt til áfalls og óánægju í starfi.  

Einnig þarf að gæta þess að þó starfsmaður eigi góð og regluleg samskipti við 

stjórnendur og komi ef til vill reglulega til landsins í starfstengdar ferðir þá er ekki 

víst að fjölskyldan komi alltaf með og það er atriði sem verður að huga að við 

heimkomu því það getur þýtt að menningaráfallið verði meira fyrir maka og börn ef 

það er lengri tími frá því þau komu heim.  Börnum og maka er veitt aðstoð þegar 

flutt er erlendis en stjórnendur ættu að huga að því að gera hið sama við heimkomu 

og geta notast við sömu aðgerðir og þegar fjölskyldan er erlendis.  

 

Það er í höndum mannauðsstjóra að gera stjórnendum grein fyrir mikilvægi þess að 

heimkomuferli sé til staðar í fyrirtækjum því þeir munu líklega ekki átta sig á því 

sjálfir ef þeir eru uppteknir við að þróa markmið og stefnu fyrirtækisins og hugsa um 

hagnað þess.  En hver skyldi ástæðan vera fyrir því að þeir hafa ekki náð að koma 

þessu í gegn hjá alþjóðlegum fyrirtækjum hér á landi?  Ætli það geti verið að 

menntun þeirra sé að einhverju leyti öðruvísi en mannauðsstjóra erlendis eða vegna 

þess að þeir hafa ekki nægjanlega þekkingu á alþjóðlegri mannauðsstjórnun og séu 

því ekki færir um að innleiða hana hjá fyrirtækjum?  Skyldu þeir vanmeta þörfina á 

heimkomuferli af því þeir álíta að Íslendingar séu svo sjálfstæðir einstaklingar og 

harðir af sér að það hafi ekki áhrif á þá að flytja á milli landa?  Bandarískar 

rannsóknir benda hins vegar til þess að erlendir mannauðsstjórar virðast ekki vera að 

standa sig miklu betur í heimkomu starfmanna heldur en Íslenskir og oft eru 

heimkomuferli ekki til staðar innan fyrirtækja erlendis þó þau séu stór.  

En hver svo sem ástæðan er hér heima þá er mikilvægt að mannauðsstjórar íslenskra 

fyrirtækja sem starfa á alþjóðlegum vettvangi geri sér grein fyrir því hversu mikilvæg 
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alþjóðleg mannauðsstjórnun er í alþjóðlegu fyrirtæki og að heimkomuferli útsendra 

starfsmanna sé hluti af alþjóðlegri mannauðsstjórnun.  Það er því í þeirra höndum að 

koma áleiðis til stjórnenda þeirri þörf að þróa móttökuferli til að auðvelda heimkomu 

útsendra starfsmanna.   
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6  Lokaorð 
 

Virkilega áhugavert og lærdómsríkt var að vinna þessa rannsókn.  Gríðarleg vinna er 

fólgin í því að vinna meistararitgerð sem þessa sem er eðlilegt miðað við umfang, en 

þó skrifin hafi stundum verið erfið var þetta ávallt skemmtilegt.  Erfiðasti tíminn var 

líklega þegar rannsakandi var að vinna í því að fá viðtöl hjá viðmælendum en 

stundum leit út fyrir að ekki næðist að fá átta viðtöl sem rannsakandi vildi fá.  Það 

var vegna anna viðmælenda og erfiðs ástands í þjóðfélaginu, en viðtölin náðust þó að 

lokum.  Áhugavert væri að gera aðra rannsókn í kjölfar þessarar og fá heimsenda 

starfsmenn hjá þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni til að svara þeim 

spurningum sem lagt var upp með í þessari rannsókn en fá sjónarmið þeirra á 

heimkomu.  Þannig fengist eflaust skýrari niðurstaða um það sem vantar hjá 

íslenskum fyrirtækjum til að þau nái að þróa gott heimkomuferli sem ætti örugglega 

að skila starfsmönnum og fjölskyldum þeirra ánægðum þegar þeir koma aftur heim 

til Íslands.  Einnig væri gaman að sjá síðar meir hvernig fyrirtækjum tvö og fjögur 

vegnar eftir nokkur ár með heimkomu starfsmanna þar sem þau eru að stíga sín 

fyrstu skref í útsendingu og heimkomu starfsmanna.  Eins væri áhugavert að sjá 

hvort fyrirtæki þrjú hafi þróað heimkomuferli eins og það stefnir nú að og hvernig 

því muni vegna við að nýta það fyrir framtíðar starfsmenn sína sem eiga eflaust eftir 

að fara erlendis og koma aftur heim til að vinna hjá fyrirtækinu.  Vonandi verður 

heimkomuferli til staðar hjá öllum fyrirtækjunum eftir einhvern tíma fyrir þá 

starfsmenn sem eiga eftir að fara erlendis í framtíðinni sem mun verða til þess að 

heimkoma þeirra verði auðveld og ánægjuleg fyrir þá og fjölskyldur þeirra.  

Það er von mín að þessi rannsókn verði upphafið að frekari rannsóknum á 

heimkomnum og útsendum starfsmönnum hér á landi.  
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Viðauki 1 
 

Spurningalisti 
 

1. Eru viðskipti á alþjóðamarkaði stór hluti af velgengni fyrirtækisins? 

2. Eru margir starfsmenn sendir erlendis í verkefni á hverju ári (expatriates)? 

3. Af hverju kjósið þið að senda Íslenska starfsmenn út í stað þess að ráða 

starfsmenn í því landi sem starfsemin er í? 

4. Hvernig eru útsendir starfsmenn valdir? 

5. Hvernig eru samskipti fyrirtækisins og starfsmanna á Íslandi við starfsmanninn 

(expatriate) meðan hann er erlendis? 

6. Er lagt upp úr því að hafa expatriate í góðum tengslum við starfsemina á Íslandi? 

7. Fá útsendir starfsmenn (expatriates) að koma til Íslands til að halda tengslum við 

fyrirtækið og starfsemina hér heima? 

8. Fara stjórnarmeðlimir fyrirtækisins út til að halda tengslum við útsenda 

starfsmenn? 

9. Hvenær byrjar undirbúningur heimkomu (repatriation), (fyrir brottför frá Íslandi 

eða þegar starfsmaður er erlendis)? 

10. Er starfshlutverk repatriate augljóst fyrir heimkomu  eða ákveðið eftir 

heimkomu? 

11. Hvernig stöðu fara repatriates í við heimkomu? Sama staða og fyrir brottför eða 

æðri staða (stöðuhækkun)? 

12. Er sérstök móttaka fyrir repatriates og fjölskyldur þeirra sem fyrirtækið stendur 

fyrir og hvernig er henni háttað? 

13. Fá repatriates stuðningsmann við heimkomu? 

14. Hvaða aðstoð er maka og börnum veitt við heimkomu? 
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15. Eruð þið með einhverja eftirfylgni í tengslum við heimkomu fyrir starfsmenn, 

maka og börn eftir ákveðinn tíma? 

16. Hafa einhverjir repatriates hætt inna ca 1-2 ára frá heimkomu vegna lélegrar 

móttöku og undirbúning af hálfu fyrirtækisins að þeirra mati? 

17. Hvernig nýtir fyrirtækið þá þekkingu sem starfsmaðurinn aflar sér erlendis við 

heimkomu? 

18. Hvernig þróuðu þið móttökuferli fyrir repatriates? 

19. Eru repatriates látnir aðstoða við endurbætur á því sem betur má fara við 

heimkomu repatriates? 

20. Haldið þið utan um upplýsingar um reynslu hvers og eins? 

21. Hugið þið að starfsframa hvers og eins með tillit til þess hverja þið sendið út? 
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