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Sammanfattning 
Vi har i denna studie undersökt hur repatriater upplever sin hemkomst tillbaka till 

Sverige efter några års tjänst och bosättning i ett främmande land. Vi har framför 

allt studerat hur de upplever responsen och bemötandet från hemma-

organisationen. Har hemmaorganisationen tagit tillvara på de nyvunna 

kunskaperna, erfarenheterna och kontakterna från tiden utomlands? En stor del av 

fokusen ligger på eventuellt upplevda omvända kulturchockar. 

 

Studien grundar sig på fem kvalitativa intervjuer med män från tre olika 

multinationella företag. Resultatet visar att företagen generellt sett inte anstränger 

sig nämnvärt åt individens återvändningsprocess och att individen själv bär ett 

ansvar när det gäller kontakten med hemmaorganisationen. Vi ser att det på vissa 

håll förekommer en viss ambition att ta till vara på de erfarenheter som den 

utsände tar med sig tillbaka, men socialt sett finns det nästan uteslutande inget 

stöd.  

 

I kontrast till det här har vi sett hur pass aktiva företagen är innan och under 

utlandsvistelsen. En anledning kan vara att företagen har en uppfattning att när 

personerna väl är hemma igen så klarar de sig för egen maskin. Den uppfattningen 

kan skapa problem då vi ser att hemkomsten kan vara lika omvälvande som 

ankomsten och vistelsen i ett annat land. 
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Abstract 
In these thesis we have studied how repatriates experience the homecoming to 

Sweden after they have been posted abroad for some years. In the first hand we 

have studied how they experience the response and the treatment from their home 

organisation when they come back. If the home organisation have taken care of 

the new knowledge, experience and liaison network from the person’s time 

abroad. A great focus has been placed on the possible experience of a reversed 

cultural chock.  

 

These thesis is based on five qualitative interviews with men from three different 

multinational companies. The results shows that companies generally don’t make 

any efforts to help a persons repatriation process and that the repatriate himself is 

responsible for keeping in touch with the home organisation. The ambition to take 

care of the experience repatriates have collected is found in some organisations, 

but there’s basically no support at all the help them socially. 

 

In contrast to this we have learned how active companies are in the expatriation 

process, before and during the time abroad. A reason for this could be that the 

companies take for granted that when a person is back in his/her native country 

everything will work out fine all by it self. This opinion can often be a problem, 

because as the results show the repatriation process can be just as difficult as the 

expatriation process. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden till studien och varför vi 

har valt den här infallsvinkeln. Bakgrunden följs av problemformuleringen och 

slutligen undersökningens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Handel med andra länder världen över har brukats sedan länge, men under de 

senaste decennierna har handeln med utlandet ökat markant. En kraftigt ökande 

globalisering har lett till ett mobilare samhälle där det går allt enklare och snabbare 

att förflytta både sig själv och varor mellan länder. Företagen jagar ständigt bättre 

marginaler via lägre kostnader och högre vinster. Det har lett till att mycket av 

produktionen har flyttats, men även till att dotterbolag och filialer startats 

utomlands. Globaliseringen gör att nationsgränser och avstånd spelar en allt mindre 

roll, vilket i sin tur leder till att Sverige inte längre nödvändigtvis är den givna 

arbetsplatsen för en tjänsteman. Personal sänds världen över av olika anledningar. 

Det kan handla om allt från att produkter har sålts till ett land som nu behöver hjälp 

med installationen, till att företaget vill behålla kontrollen över produktionen och 

utvecklingen. Det kan vara ett projekt som ska drivas eller helt enkelt bara för att 

säkerhetsställa företagsandan genom företagets alla led. 

 

Globala uppdrag kan medföra ovärderliga kunskaper, både på det personliga 

planet, men även yrkesmässigt för individen. En majoritet av dem som återvänder 

hem till hemmaföretaget rapporteras ha dragit nytta av erfarenheterna från 

utlandsuppdraget. Det kan stärka deras professionella expertis samt öka 

produktiviteten.1

 

Vi lockas liksom många andra studenter i vår omgivning av utmaningen i det 

främmande att flytta utomlands för att arbeta under några års tid. År 2005 var det 

                                                 
1 Harzing & Ruysseveldt 2004 
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38 118 personer som meddelande att de utvandrade från Sverige.2 Dock verkar det 

som att många inte ser sin flytt så definitiv att de anmäler att de emigrerar. Enligt 

SCB bor ca 200 000-300 000 svenskar just nu utomlands, av dem återvänder 

ungefär två tredjedelar till Sverige.3  

 

1.2 Problemformulering 
Att börja arbeta utomlands innebär ofta stora omställningar för individen. 

Omställningar som ibland kan vara svåra att förutse. Innan en person bestämmer 

sig för att ta en tjänst utomlands brottas han/hon ofta med de för- och nackdelar 

som utlandstjänsten kan medföra. Ena stunden är möjligheterna oändliga, i nästa 

stund kan allt bara kännas problematiskt. Det kan vara spännande och utmanande 

att göra något nytt, att lära sig ett nytt språk eller att lära känna en ny kultur. Men 

det här blandas även med oron över att lämna vardagens trygghet med familjen och 

vännerna samt oron över att inte kunna anpassa sig till de nya förhållandena som 

råder där den nya arbetsplatsen ligger.4  

 

Anpassningen till en ny kultur varierar över tiden enligt ett typiskt mönster, en så 

kallad U-kurva. Initialt trivs den utlandsstationerade i regel bra, det nya landet 

upplevs som spännande och exotiskt. Efter några månader, vanligtvis tre till nio, 

kan individen uppleva förvirring, nedstämdhet och även lättare somatiska 

symptom. Den här situationen brukar kallas för kulturchock.5  

 

Kulturchock drabbar de flesta som flyttar utomlands men kan te sig lite olika. 

Generellt så kan en kulturchock delas in i sex olika faser: smekmånad, regression, 

aggression och förtvivlan, självömkan, acceptans samt till sist trivsel.6 Det är dock 

viktigt att påpeka att anpassningskurvan inte ser likadan ut för alla individer. En 

del upplever knappt någon kulturchock alls medan andra kan uppleva anpassningen 

                                                 
2 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26046.asp (2006-04-21) 
3 http://www.scb.se/templates/pressinfo____117039.asp (2006-04-21) 
4 Engström 1994 
5 Anderzén 1998 
6 Engström 1994 
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som väldigt svår. En del personer upplever det hela så starkt att de känner sig 

tvungna att avbryta sin utlandsstationering och flytta hem. Det är också viktigt att 

ta i beaktning att det ofta inte bara är den anställda som flyttar utomlands utan ett 

helt system. Hela det sociala kontaktnät som familjen har haft ersätts med ett nytt. 

Om den anställde har en medföljande partner får även denne göra stora 

uppoffringar, kanske genom att den egna karriären får vänta.  

 

Arbetsklimatet och arbetsuppgifterna utomlands kan också skilja sig, ibland kan 

det till och med vara helt nya arbetsuppgifter som personen möter. Det nya jobbet 

kan även innebära mycket längre arbetsdagar än hemma, fler resor och i vissa 

länder kan umgänge med sina kollegor efter jobbet även krävas.  

 

Det nya samhället erbjuder många gånger en bättre ekonomisk ställning och bättre 

möjligheter jämfört med hur det var hemma i Sverige. En sådan omställning kan 

för vissa till en början upplevas som jobbig, men brukar efter en tid uppskattas när 

de många fördelarna som det medför upptäcks.7

 

Men vad händer i samband med flytten tillbaka till Sverige efter några år 

utomlands? Utgifterna anpassas snabbt till de ökade inkomsterna som en 

utlandsstationering innebär. Det kan då upplevas som påfrestande för repatriaten8 

att tvingas sänka sin levnadsstandard vid hemkomsten. Många som flyttar till 

exotiska länder och platser kan uppleva en typ av kändisstatus och erhåller i många 

fall automatiskt en högre pondus, respekt och ställning av lokalbefolkningen. Det 

kan upplevas spännande och utmanande för många att kanske vara den enda 

utlänningen i den nya umgängeskretsen. Kändisstatusen försvinner dock genast i 

och med flytten tillbaka till Sverige, nu är personen en i mängden igen. De kan till 

och med upplevas som märkvärdiga och omgivningen kan tänka tankar som ”vem 

tror han att han är?” Familj, gamla vänner och kollegor kan tycka att det inte är så 

intressant att lyssna på ens äventyr längre än någon timma. Det kan upplevas som 

jobbigt för hemvändaren och kan väcka frågor som: ”Varför vill inga lyssna på 

vad som hänt de senaste åren i mitt liv?” ”Är ingen intresserad av alla spännande 

                                                 
7 Gustavsson 1988 
8 se kapitel 3.3 
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platser, personer och händelser som jag fått uppleva?” ”Är dom avundsjuka?” 

Eller ”varför vill inte mina chefer höra om mina nya erfarenheter som vi kan ha 

användning för i hemmaorganisationen?” 9  

 

Mycket kan ha förändrats hemma i Sverige. Släktingar kan ha gått bort och nya 

kommit till. Vänner kan ha skiljt sig, flyttat och gift om sig. Gamla kollegor kan ha 

slutat, bytt arbetsuppgifter eller avancerat och nya kollegor har antagligen 

tillkommit. Enkla vardagsärenden kan ha förändrats, bank- och postärenden utförs 

kanske inte längre på samma sätt. Tandläkaren, frisören, och mataffären kanske har 

flyttat eller lagt ner sin verksamhet.  

 

Likväl som repatriaten kan uppleva att mycket har förändrats kan han/hon uppleva 

att allt är likadant, kollegorna pratar om samma saker och allt ser likadant ut. 

Omgivningen har stått och stampat på samma ställe medan repatriaten själv tycker 

sig ha utvecklats mycket. Händelser av den här typen kan efter en tid tillbaka i 

Sverige leda till att många upplever en liknande kulturchock, som den de upplevde 

när de flyttade till den främmande kulturen, en omvänd kulturchock.10  

 

Repatriation11 associeras tyvärr ofta med bekymmer och yrkesmässiga bakslag. 

Samtidigt som repatriaten beskriver jobbet utomlands som en dörröppnare 

karriärmässigt leder ofta karriären bort från det företag som en gång skickade iväg 

personen. Många repatriater kan känna att jobbet som erbjuds hos hemma-

företaget inte innebär tillräckligt med auktoritet, självständighet eller betydelse 

jämfört med jobbet utomlands. De kan känna att hemmaorganisationen ignorerar 

deras globala kompetens och att de bara erbjuds begränsade tjänster utan 

framtidsutsikter.12

 

                                                 
9 Engström 1994 
10 Gustavsson 2004 
11 se kapitel 3.3 
12 Harzing & Ruysseveldt 2004 

  4 



 

Storti13 har i sina studier funnit att vad som ofta kan komma att visa sig bli ett stort 

problem är återvändarens egna orealistiska förväntningar på vad deras nyvunna 

erfarenheter ska leda till i hemmaorganisationen. Dålig kommunikation med 

hemmaorganisationen innan utflyttningen och under tiden utomlands kan leda till 

stora besvikelser vid hemkomsten. Många som tar steget att flytta utomlans under 

några års tid förväntar sig ofta någon typ av belöning från hemmaorganisationen 

när de återvänder, t.ex. i form av högre lön, en bättre tjänst än innan resan, 

uppskattning eller tillvaratagande av nyvunna kunskaper och erfarenheter. Men 

många gånger uppfylls inte förväntningarna och personen kanske till och med får 

gå tillbaka till samma tjänst som han/hon hade före avresan. Upplevelsen av att bli 

förbisedd och inte vara uppskattad vid hemkomsten leder till missnöjdhet och 

många byter därför arbetsplats inom ett år.14  

 

Enligt en amerikansk studie som Storti presenterar i sin bok15 upplevde 64 % av 

respondenterna en signifikant kulturchock när de återvände, 25 % lämnade 

företaget inom ett år, 26 % sökte aktivt ett annat jobb, 74 % förväntade sig inte att 

de skulle jobba kvar inom företaget ett år senare och 50 % upplevde sociala 

återanpassningsproblem. I en annan studie framkom att 64 % av de tyska och 80 % 

av de japanska hemvändarna ansåg återanpassningen i hemlandet mera krävande 

än anpassningen i det främmande landet. 

 

Så vad händer när en person flyttar tillbaka till Sverige? Det pratas sällan om tiden 

efter hemkomsten och vad det innebär att återanpassa sig i det egna hemlandet. 

Många tenderar att utgå från att det bara är att gå tillbaka till sitt gamla liv igen 

utan problem. Även många företag verkar ha en tendens att förbise 

återanpassningen i hemlandet. 

 

                                                 
13 Storti 2001 
14 ibid 
15 ibid 
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1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur individer upplever åter-

anpassningen och mottagandet av hemmaorganisationen vid hemkomsten efter 

några års utlandstjänstgöring. 

 

1.4 Forskningsbidrag 
Vi anser att det inte finns tillräckligt med studier gjorde på hur individerna 

egentligen upplever och vad de förväntar sig av sin hemkomst efter några års 

utlandstjänstgöring. Så genom att låta repatriaterna berätta med egna ord hur de 

upplevt sin hemkomst anser vi att vi kan bidra till utvecklingen av 

organisationernas repatriationsprogram, samt belysa varför företagen bör utveckla 

och satsa på de här programmen.  
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2 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vår metodologi. Vi redogör för vilken forsknings-

strategi vi valt och varför vi valt den. Därefter beskriver vi hur datagenereringen 

gick till och slutligen diskuteras trovärdigheten och äktheten av undersökningen. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Det finns vissa grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstrategi. Generellt kan sägas att kvantitativa studier fokuserar på 

mätning, medan kvalitativa studier fokuserar på vad som sägs samt hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. 

 

Vi ville studera hur individer upplever återkomsten till hemmaorganisationen i 

Sverige efter några års arbete utomlands. Därför föll det sig naturligt att välja en 

hermeneutisk och kvalitativ forskningsansats, då det här inte är något som kan 

mätas i siffror. Vi är inte ute efter att bevisa något med vår undersökning, det 

återstår till en kvantitativ studie att undersöka.  

 

Positivister anser att, för att få ett vetenskapligt grepp så krävs det att verkligheten 

förenklas,16 medan vi hermeneutiker inte anser att det är möjligt då verkligenheten 

är allt för komplex. Det är mycket som spelar in i hur våra intervjupersoner upplevt 

sin repatriation. Hermeneutik har idag en bredare innebörd, den skulle kunna 

förklaras som en allmän tolkningslära.17 Eftersom vi är hermeneutiker så har vi 

gjort tolkningar utifrån de intervjuer som vi har genomfört. 

 

Inom kvalitativ forskning används ofta ett tolkande synätt (konstruktivism) via det 

induktiva förhållningssättet mellan teori och praktik där åsikten ifrågasätts. 

Individerna anses själva vara en del av den sociala verklighetens skapande och 

konstruktion. Rent allmänt genomgås följande steg: Generella frågeställningar 

                                                 
16 Andersson 1979 
17 ibid 
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ställs, val av relevanta platser och undersökningspersoner, generering av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt slutligen rapport om 

resultat och slutsatser.18 Det är även de stegen som vi valde att gå igenom i vår 

undersökning.  

 

Kvalitativ forskning kan genomföras på en rad olika sätt: Med etnografiska 

observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder samt 

genom insamling och kvalitativ analys av texter och dokument.19 Vi valde att 

genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer.20  

 

Då vårt syfte var att studera hur människor upplevde sin återanpassning efter 

några år utomlands, är det svårt att hävda att den information som vi delgavs 

under intervjutillfällena är helt neutral. Beroende på hur återanpassningen i 

hemmaorganisationen löper, anser vi att det leder till en betydande påverkan på 

personernas inställning och hur de uppfattar stödet samt responsen från 

hemmaorganisationen. Därför skulle ett positivistiskt förhållningssätt inte fungera 

i vår uppsats då positivisten strikt skiljer mellan fakta och värderingar samt 

mellan känsla och förnuft. Hermeneutiken Heidegger anser att användningen av 

förnuftet bara ett av många sätt att förstå något på. Till förnuftet och de olika 

känslorna hör också olika typer av insikter. Andersson beskriver i sin bok, att ur 

ett hermeneutiskt synsätt är känslorna inte bara emotiva utan känslorna är också 

kognitiva.21

 

2.2 Datagenerering 

2.2.1 Val av tillvägagångssätt 

Vi planerade att samla in informationen till den här studien med personliga 

intervjuer. Om det behövdes skulle vi även komplettera redan genomförda 

                                                 
18 Bryman 2002 
19 ibid 
20 se kapitel 2.2 
21 Andersson 1979 
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intervjuer via telefon med kortare frågor. Dock behövdes kompletterande frågor 

aldrig ställas efter avslutade intervjuer.  

 

Då vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt och gör en kvalitativ undersökning föll 

det sig naturligt att datagenereringen gjordes genom kvalitativa intervjuer. I 

kvalitativ forskning ska tyngden läggas på det generella när frågeställningarna 

formuleras. Det är intervjupersonens egna uppfattningar och upplevelser som är 

intressanta och därför är det viktigt att inte bli för specifik. Den intervjuades 

ståndpunkt är det intressanta och det är viktigt att frågorna är så pass fritt ställda att 

intervjupersonen kan röra sig fritt i olika riktningar under intervjun. Anledningen 

till det är att vi ska få kunskap om vad som är det viktiga och intressanta för 

intervjupersonen. 

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi hade en 

intervjuguide med ganska väl specificerade teman och frågor som skulle behandlas 

under intervjun.22 Guiden visades inte för personen som intervjuades. Den var bara 

som en checklista för oss, så att vi visste att vi behandlat alla områden som vi tänkt 

gå igenom under intervjun. Planen var att bara använda guidens frågor om det 

behövdes, t.ex. för att få igång personen som intervjuades att berätta om det inte 

kom naturligt. Dessutom kändes det tryggt för oss som noviser att ha något att falla 

tillbaka på vid eventuella problem under intervjun. 

 

Det var som sagt den som intervjuades som själv skulle välja vilken väg han/hon 

ville ta i intervjun, så att de delar som var intressanta för just honom/henne inom 

området kom fram. Ett frågeformulär kan hindra personen från att tala fritt, men vi 

trodde inte att den här typen av guide skulle vara något hinder för oss. Då vi har ett 

tämligen klart avgränsat forskningsområde ansåg vi ändå att någon form av 

struktur behövdes och att det här tillvägagångssättet var effektivt för att inte 

komma för långt från ämnet. 

 

Följaktligen passade semistrukturerade intervjuer vår undersökning bra. Det var 

inte säkert att vi alla tre skulle kunna närvara under samtliga intervjuer. För att 

                                                 
22 se bilaga 6.1 
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ändå säkerställa en viss jämförbarhet mellan intervjuerna var vi därför tvungna att 

få intervjupersonerna att behandla ungefär samma områden. Därmed behövdes en 

struktur för att kunna jämföras intervjuerna, det handlar trots allt om individer som 

varit på olika platser, vid olika tidpunkt, olika länge och som kom hem för olika 

lång tid sedan. 

 

För att besvara forskningsfrågan var syftet utgångspunkten när vi skapade vår 

intervjuguide. Syftet bröts ned i intervjuteman och utifrån dem formulerades 

intervjufrågor. Frågorna omformulerades och bearbetades väl ett antal gånger för 

att vi skulle få svar som hjälpte oss att nå fram till vårt uppsatta forskningssyfte. 

Under intervjun ville vi bygga upp en förståelse för hur intervjupersonen upplever 

sin värld och sitt liv, samtidigt skulle intervjuerna inrymma flexibilitet.  

 

Vi strukturerade upp frågorna för att bibehålla en röd tråd genom intervjuns olika 

teman. Det betyder inte att intervjuerna följde den tråden strikt, det var som sagt 

utifrån intervjupersonens svar som vägen lades. Intervjuernas längd varierade 

mellan 30 och 60 minuter. 

 

Med facit i hand kan vi säga att intervjuerna gick bra. Vi hade med oss vår 

intervjuguide under intervjuerna, men vid flera tillfällen berättade 

intervjupersonerna så uttömmande själva att vi knappt behövde använda oss av vår 

guide.  

 

2.2.2 Genomförande 

Vi genomförde som vi tidigare nämnt personliga intervjuer. Genom att t.ex. iaktta 

personens kroppsspråk samt tonfall hoppades vi kunna skapa oss en bättre bild av 

helheten än om intervjun endast varit nedskriven. Det är svårt för oss att i efterhand 

säga om resultatet hade varit annorlunda om vi hade genomfört intervjun på något 

annat sätt. Vi har inte direkt uttolkat något från intervjupersonernas kroppsspråk 

och tonfall, det krävs nog en mer tränad intervjuare för att kunna avläsa det. Men 

eftersom våra frågor inte var speciellt känsliga så är vår uppfattning att de flesta 

svarade ärligt. 
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När intervjuerna bokades fick personerna själva bestämma vilken tid och plats 

som passade bäst för dem. Vi tänkte oss att intervjupersonerna skulle välja miljöer 

där de själva kände sig trygga och bekväma. I majoriteten av intervjuerna kändes 

miljön bra, men i två av fallen genomfördes intervjuerna på personens arbetsplats. 

Det uppstod då en risk att personerna av lojalitet till företaget, inte ville eller 

vågade uttala negativa åsikter angående företagets agerande. De kan ha varit 

rädda för att någon skulle gå förbi och höra vad som sades. Det är svårt för oss att 

veta om så varit fallet, men det är värt att beakta. 

 

Alla intervjuerna har med intervjupersonens tillåtelse spelats in på MP3-spelare.  I 

efterhand har de sedan skrivits ut på papper. Fördelen med den här metoden är att 

vi i efterhand kan återuppleva intervjun i personens egna ordalag. Vi är inte bara 

intresserade av vad som sades utan även hur det sades. Dessutom är det lättare att 

genomföra intervjun på ett bra sätt om anteckningar inte måste föras samtidigt, det 

är lätt att missa något då. Det finns en risk att intervju personerna kan känna sig lite 

obekväma när ett samtal spelas in, men det här var inget som vi upplevde.  

 

Vi var alltid minst två personer på intervjuerna. För att inte förvirra den som 

intervjuas och för att bibehålla en röd tråd genom intervjun agerade en av oss 

intervjuledare. Det var den personen som ställde alla frågorna. Hade de andra några 

kompletterande frågor så fick de ställa dem på slutet när intervjuledaren var färdig. 

Vi anser att det här tillvägagångssättet fungerade mycket bra och den röda tråden 

lyckades bibehållas genom hela intervjun, både för oss och för den intervjuade.  

 

Efter intervjun talade vi inte med varandra om intervjun. Var och en fick istället 

själv skriva ned sina tankar och vilken bild som intervjupersonen gav oss. Därefter 

diskuterade vi intervjun alla tillsammans. När vi gjort det sammanställde vi en 

gemensam bild av intervjupersonen och skrev sedan en kort resumé av intervjun 

som presenteras för läsaren. 

 

Varje intervjuperson fick även svara på ett antal bakgrundsfrågor, t.ex. ålder, 

position i företaget och hur lång tid de var utomlands. Vi skrev även ned hur vi 

tyckte att intervjun gick, var den genomfördes och dylikt som skulle kunna påverka 

resultatet. 
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Vi hade inte planerat i förväg hur många intervjuer vi skulle genomföra, utan tänkt 

genomföra så många intervjuer som krävdes innan vi började känna igen svaren vi 

fick, dvs. tills vi uppnådde teoretisk mättnad. Det blev dock svårare än vi tänkt oss 

att hitta intervjupersoner som stämde överens med vår kravprofil.23  

 

2.2.3 Val av intervjupersoner 

För att hitta personer som kunde ge relevanta svar på våra frågor satte vi upp ett 

antal kriterier som vi önskade att personerna skulle uppfylla. Kriterierna var 

följande: 

 

• Personen ska vara hemmahörande i Sverige men ha bosatt sig en längre tid 

utomlands, gärna 3-5 år. 

• Personen ska ha arbetat inom samma organisation före, under och efter 

utlandsvistelsen. 

• Personen ska ha återvänt tillbaka till Sverige och varit här i minst sex 

månader.  

 

Anledningen till att vi har de här kriterierna var för att underlätta vårt urval samt 

för att det är först efter en tid efter återvändandet som eventuella svårigheter och 

anpassningsproblem framträder. Att intervjupersonerna ska ha arbetat inom samma 

organisation under hela tiden var för att frågan angående hemmaorganisationens 

bemötande samt respons vid återanpassningen skulle kunna besvaras. Då vi endast 

hade möjligheten att genomföra ett begränsat antal intervjuer ville vi få en så stor 

spridning som möjligt av personer som uppfyller kriterierna. Vi ville ha: 

 

• Lika många män som kvinnor. 

• Så stor åldersspridning som möjligt. 

• Personer hemmahörande i olika företag. 

 

                                                 
23 se kapitel 2.2.3 
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Det visade sig att det var svårt att få tag på personer som stämde överens med alla 

kriterier. Det är därför alla intervjuade personer är män. Tre av männen arbetade 

dessutom för samma företag, men eftersom det är ett mycket stort företag var det 

intressant att se skillnaderna inom samma organisation. Åldersspridningen var inte 

heller så stor som vi hade önskat, fyra av personerna var runt 40 år. Möjligheten 

finns att våra observationer hade blivit annorlunda om inte alla intervjupersoner 

varit män, men det är inget som vi lagt någon större vikt vid. 

 

2.2.4 Anonymitet 

Vi valde att behålla intervjupersonerna anonyma för att få dem att känna sig 

tryggare och kunna berätta allt för oss. Det hjälpte oss även till att få deras 

samtycke till att vi spelade in samtalet. Vi anger inte vilken hemmaorganisation 

personerna tillhör, däremot anges vilka länder de varit i. Vi tydliggjorde även noga 

för intervjupersonerna innan intervjuerna påbörjades att det som sades under 

intervjun skulle behandlas konfidentiellt och att ingen skulle kunna koppla dem till 

vår uppsats.  

 

2.3 Trovärdighet och äkthet 
Det är inte lika lätt att bedöma validiteten eller reliabiliteten för en kvalitativ 

undersökning som för en kvantitativ undersökning. Begreppen passar bättre in i 

kvantitativa underökningar eftersom det har sin grund i naturvetenskapen. Bryman 

presenterar Lincoln och Gubas alternativa synsätt att förhålla sig till de här 

begreppen i en kvalitativ undersökning.24 Deras begrepp fokuserar istället på 

trovärdighet och äkthet. Som kvalitativa forskare anser vi att det finns flera lika 

trovärdiga representationer av samma företeelse. 

 

2.3.1 Pålitlighet 

Reliabiliteten på en kvalitativ studie kan beskrivas i hur pass pålitlig en studie är. 

Enligt Lincoln och Gubas innebär pålitlighet att allt i alla faser av 

                                                 
24 Bryman 2002 
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forskningsprocessen ska redogöras noggrant för att forskningen ska bli pålitlig.25 

Det har vi gjort genom att diarieföra så mycket som möjligt genom alla steg vi 

genomgått.  

 

2.3.2 Tillförlitlighet 

Den interna validiteten handlar om huruvida de teoretiska idéer som forskaren 

utvecklar överensstämmer med de observationer som gjorts. Det här styrks genom 

att närvaron och delaktigheten i observationerna är starka.26 Vi har gjort personliga 

intervjuer, därför anser vi den interna validitet som god. 

 

Lincoln och Gubas motsvarighet till validitet är tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

innebär att om det finns olika sätt att uppfatta det som undersöks på, så står 

underökningen och faller på om det går att lita på att forskaren uppfattat 

verkligheten på rätt sätt. Tillförlitligheten kan ökas genom att delge slutresultatet 

till studiens deltagare. Då ges en möjlighet till försäkran om deltagarna kommer att 

ställa sig bakom studiens resultat.27 Vi kommer att delge en slutrapport av vårt 

resultat till alla intervjupersoner om de så önskar. 

 

2.3.3 Objektivitet och subjektivitet 

En kvalitativ hermeneutisk forskare tror inte att det går att vara helt objektiv. 

Däremot så kan forskaren agera i god tro. Med andra ord, han/hon ska inte 

medvetet låta personliga värderingar påverka utfallet och slutsatserna från en 

undersökning.  

 

Andersson menar att vid all existentiell kunskap förändras både subjektet och 

objektet genom kunskapsjakten,28 dvs. i vårt fall intervjutillfällena. Därmed skulle 

det vara svårt att helt stå utanför och inte påverkas av mötet. Därför kan vi inte 

förhålla oss helt objektivt till forskningen, det ser vi dock inte som något stort 
                                                 
25 Bryman 2002 
26 ibid 
27 ibid 
28 Andersson 1979 
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problem. Dessutom har vi tre ett privat engagemang då vi själva är intresserade av 

att arbeta utomlands någon gång i framtiden. När vi började den här 

undersökningen hade vi en allmän uppfattning om att företag generellt sett är 

dåliga på att ta hand om och ta tillvara på sina anställda som kommer tillbaka från 

en utlandstjänst. Ett annat förutfattat antagande som vi begrundade var hur tiden 

utomlands upplevdes; påverkade hemkomstens återanpassningsförmåga? Under 

intervjuerna var det viktigt att de här förutfattade meningarna inte ska kunna 

urskiljas eller framgå för intervjupersonen för att informationsutbytet inte skulle 

färgas.  
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3 Teori 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning att presentera för att ge läsaren en 

grund att stå på. Samtidigt vill vi visa vad vi som författare anser vara relevant och 

viktigt att förstå inom ämnesområdet för att fullt ut förstå uppsatsens syfte. 

Dessutom är tanken att utveckla vissa centrala begrepp.  

 

3.1 Teoridiskussion 
Anledningen till att vi väljer just de här teorierna är främst två: I första hand 

behandlar de här teorierna hur individen kan känna sig när han eller hon 

återvänder till sitt hemland efter en längre tid utomlands. I andra hand behandlar 

teorierna hur individen kan känna sig under själva utlandsvistelsen.  

 

3.2 Expatriates 
En expatriat är någon som tillfälligt eller permanent bosätter sig i ett annat land än 

sitt ursprungsland. Skillnaden mellan en expatriat och en immigrant är att 

immigranten anförtror sig i större utsträckning värdlandets kultur och försöker bli 

en del av det. Expatriaten som tillfälligt vistas och bor i det nya landet har en mer 

anpassad inriktning med tanke på att han/hon är i värdlandet under en begränsad 

tid.29   

 

3.3 Repatriation 
Repatriation kan beskrivas som övergången från ett främmande land tillbaka till 

sitt eget efter en längre tid utomlands.30 Repatriation är det slutgiltiga steget i den 

så kallade expatriationsprocessen. Det glöms ofta bort då återanpassningsfasen 

                                                 
29 Hugh & Palgrave 2005 
30 Hurd 1999 
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många gånger inte uppfattas innebära några speciella svårigheter för individen.31 

Den som genomgår en repatriation kallas för repatriat. 

 

3.4 Isberget 
En liknelse med ett isberg används ofta i studier när man vill beskriva hur olika 

kulturella bakgrunder uppfattas. Med det menas att det med blotta ögat bara är tio 

procenten av kulturen som är synlig t.ex. artighet, sedvänjor och vänlighet. De tio 

procenten grundar sig på de övriga nittio procenten, som är betydligt svårare att se 

men det är där grunderna till kulturen ligger. Vid första besöket i ett land syns de 

mest iögonfallande olikheterna tydligast, men i själva verket är den synliga delen 

enbart toppen på isberget. De övriga nittio procenten kan vara sådant som 

värderingar, prioriteringar eller hur de har bedömt något som sagts eller gjorts. Ju 

större de etniska och geografiska skillnaderna är desto högre eller tydligare topp. 

Den synliga toppen är i själva verket uttryck för underliggande delade värderingar 

samt en hel kulturs sätt att vara. Det är delen under ytan som kan vara den mest 

problematiskt i mötet med en ny kultur och det är den delen som uppenbarar sig 

först då vi lever i en annan kultur under liknande förhållanden som invånarna 

där.32

 

3.5 Kulturchock 
Begreppet kulturchock blev känt i slutet av femtiotalet och användes för att 

beskriva den ångest människor kände när de flyttade till en helt ny omgivning eller 

miljö. En kulturkrock kan beskrivas som en psykisk och känslomässig osäkerhet 

t.ex. i samband med flytten till ett annat land. Ibland kan det vara så att det inte är 

acceptabelt att leva på samma sätt på den nya platsen som ”hemma”.33

 

Upplevelsen av en kulturchock brukar delas in i fem steg. Det första steget kallas 

för the honeymoon stage och innebär att de första känslorna som kommer av en ny 
                                                 
31 Black m.fl. 1992 
32 ibid 
33 http://edweb.sdsu.edu/people/CGuanipa/cultshok.htm. 2006-04-02 
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kultur är fyllda av förväntan och nyfikenhet. I den här fasen är personen 

fortfarande skyddad av sitt minne från sin hemkultur. 

 

Steg nummer två brukar infinna sig efter en tid och kan kallas the distress stage. 

Känslorna i det här steget kännetecknas mer av att personen känner sig 

konfunderad, isolerad eller otillräcklig. Tanken att inte ha sina nära och kära i en 

omedelbar omgivning gör också att det kan börja kännas motigt på den nya platsen.  

 

Steg tre har beteckningen the re-integration stage och präglas av att personen kan 

känna sig arg och frustrerad eller kanske till och med fientlig till den nya kulturen. 

Jämförelser med hemmakulturen görs och alla negativa sidor i den nya kulturen 

lyfts fram.  

 

Steg fyra kallas the autonomy stage och här har en acceptans för skillnader och 

likheter börjat komma. Personen börjar nu känna sig mer avslappnad och 

självsäker pga. en uppfattning av att det går att hantera den nya situationen med 

hjälp av nyvunna erfarenheter som tagits in.  

 

Det femte och sista steget kallas the independence stage och i det här slutgiltiga 

steget kan personen ha en känsla av att han/hon kan lösa alla tänkbara situationer 

som kan uppstå. Skillnader och likheter mellan den nya och den gamla kulturen är 

accepterade.34

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att kulturchockar och problem med att anpassa sig 

efter de nya rådande kulturella förhållandena påverkar expatriaten och även 

repatriaten i ett senare skede. Effekten av den kulturella skillnaden kan vara 

krävande samt till och med skadlig för individen då det finns risk för att den stress 

som kan uppkomma i vissa fall kan leda till sjukdomar. Det är ett argument för att 

implementera ett förberedelse- och träningsprogram innan en person åker iväg, 

under vistelsen samt slutligen vid hemkomsten. I synnerhet vid hemkomsten 

                                                 
34 Harzing & Ruysseveldt 2004 
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eftersom tidigare forskning påvisat att det är då individerna upplevt stressen som 

mest intensiv.35  

 

3.6 Hofstedes kulturella dimensioner 
Gert Hofstede36 visar i sin studie på de systematiska skillnader som finns mellan 

olika kulturer. Det handlar i första hand om skillnader på värderingsnivån såsom 

värderingar om makt och ojämlikhet, förhållanden mellan individ och grupp, 

sociala könsroller samt vår inställning till och hantering av osäkerhet i livet. 

Studien utfördes i 53 länder med IBM-anställda. Hofstede utvecklade fyra 

dimensioner som beskriver de grundläggande problemområdena 

 

• Maktdistans 

• Individualism/kollektivism 

• Maskulinitet/femininet 

• Osäkerhetsundvikande 

 

Maktdistans kan definieras i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av 

institutioner och företag inom ett land förväntar sig eller accepterar att makt kan 

fördelas ojämlikt. Den här dimensionen speglar svaret på grundfrågan hur 

hanteringen av det faktum att människor är ojämlika ska ske. Sverige har låg 

maktdistans. 

 

Dimensionen individualism/kollektivism innebär att i en del samhällen är banden 

mellan individerna lösa, var och en förväntas sköta sig själv och sina närmaste i 

familjen. Det här sättet att uppträda på i ett samhälle kallar Hofstede för 

individualism. Kollektivism är den raka motsatsen och kännetecknar samhällen i 

vilka människor från födseln och framåt integreras i starka, väl sammanhållna 

grupper som under personens livstid fortsätter att skydda henne/honom i gengäld 

för en obetvingad lojalitet. Sverige är ansett att vara ett individualistiskt samhälle. 

 
                                                 
35 Anderzén 1998 
36 Hofstede 1991 
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Den tredje dimensionen är maskulinitet/femininitet och innebär att maskulinitet 

präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt inriktade mot materiell 

framgång. Kvinnorna förutsätts vara mer anspråkslösa, ömma eller mjuka och 

engagerade av livets kvalitet. Femininitet präglar samhällen i vilka de sociala 

könsrollerna överlappar varandra; både män och kvinnor förutsätts vara 

anspråkslösa, ömma och inriktade på livets kvalitet. I ett maskulint samhälle är 

livssynen sådan att vi lever för att arbeta och inte tvärtom som i det feminina 

samhället. Sverige anses vara ett feminint samhälle. 

 

Den fjärde och sista dimensionen, osäkerhetsundvikande innebär i hur hög grad 

medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer. Den 

här känslan uttrycks bl.a. genom nervös stress, ett behov av förutsägbarhet samt ett 

behov av skrivna och oskrivna regler. Sverige är känt för att ha ett lågt 

osäkerhetsundvikande. 

 

Med de här dimensionerna som verktyg för att beskriva den nationella kulturen för 

ett samhälle kan jämförelser länder emellan göras och klassas i form av modeller 

och diagram. Frågan är bara om det går att klassa en hel nation efter sådana 

dimensioner? Det gäller att vara kritiskt och se Hofstedes undersökning som ett 

hjälpmedel istället för en absolut sanning när vi diskuterar kulturella skillnader 

mellan diverse länder. 

 

3.7 Återanpassningens faser 
Många som flyttar utomlands under en längre tid är förberedda på att en tid efter 

anländandet kommer de att uppleva en typ av kulturchock. Chocken kan upplevas 

olika starkt. När expatriaten sedan flyttar tillbaka till Sverige upplever många ännu 

en gång en typ av kulturchock, en så kallad omvänd kulturchock.37 Den här gången 

är många inte förberedda på chocken eller ens medvetna om att den kan komma att 

upplevas, vilket kan leda till överraskningar och förvirring. Ofta kan den omvända 

kulturchocken upplevas som mycket jobbigare och påtagligare än den som 

upplevdes i det främmande landet.  
                                                 
37 Engström 1994 
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I en amerikansk studie som Storti presenterar i sin bok framgår att 64 % av 

respondenterna upplevde en signifikant kulturchock under hemkomsten. I en annan 

studie framkom att 64 % av tyskarna och 80 % av japanerna upplevde 

återanpassningen i hemlandet mer krävande och påfrestande än anpassningen i det 

främmande landet. 50 % av svenska utbytesstudenter upplevde att de inte passade 

in när de kom tillbaka. 75 % av återvändande soldater upplevde återanpassningen 

som mycket svår, kärv och tidskrävande. Mer än 50 % av återvändande amerikaner 

upplevde sociala återanpassningsproblem.38  

 

Av de amerikanska bolagen erbjuder endast 28 % någon typ repatriationprogram. 

Det här kan uppfattas som lite märkligt då företagen har gjort stora investeringar i 

expatriaten när han/hon skickades iväg. Investeringarna går i många fall förlorade 

till andra konkurrerande företag på grund av att den anställde känner sig missnöjd 

med hemmaorganisationen vid hemkomsten.39  

 

De problem som kan upplevas vid återanpassningen är väldigt personliga. Däremot 

kan fyra faser urskiljas. Längden på faserna är individuella. Storti har kategoriserat 

de här faserna enligt följande:40

 

• Leave-taking and departure 

• Smekmånad (the honeymoon) 

• Omvänd kulturchock (reverse culture shock) 

• Återanpassning (readjustment). 

 

3.7.1 Leave-taking and departure 

Emotionellt och psykologiskt börjar kroppen redan innan tillbakaflytten känna av 

påfrestningarna av att flytta igen. Under en period lever många mer i framtiden än i 

nuet. Det är mycket som ska förbereddas samt många personer och platser som ska 

                                                 
38 Storti 2001 
39 ibid 
40 ibid 
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tas farväl av, vilket kan vara tidskrävande. I arbetet är det projekt och 

ansvarsområden som ska avslutas eller förberedas för den nästkommande. Det här 

är en period som kan upplevas som ambivalent och bitterskön. Repatriaten ser 

oftast fram emot att träffa familj och vänner i hemlandet. Samtidigt kan personen 

känna sig vemodig över att ta farväl till nyvunna vänner och till det livet som levts 

den senaste tiden.  

 

3.7.2 Smekmånad 

Den första tiden i hemlandet kan för många upplevas som fantastik och underbar. 

En stor del av dagarna går åt till att göra sådant som saknats under utlandsvistelsen: 

äta sin favoritmat, besöka speciella platser samt träffa sina vänner och sin familj 

igen. De precis som hemvändaren tycker att det är härligt att ses igen. Under den 

här tiden får många en typ av kändisuppmärksamhet. Många tycker att det är 

spännande att få höra om din tid utomlands och ger dig mycket uppmärksamhet.  

 

På grund av exaltationen över att vara tillbaka tenderar repatriaten att förbise 

förändringar som skett i omgivningen samt hos vänner och familj. Än mindre att 

sakna vännerna som är kvar utomlands. Omgivningen är oftast väldigt hjälpsam 

och förväntar sig inte mycket annat än att du ska tycka det är skönt att vara tillbaka 

och roligt att umgås med dem igen.  

 

Även på arbetsplatsen glider den första tiden ofta förbi smärtfritt och det ställs inga 

större krav. Gamla kollegor tar sig tid för repatriaten och gläds åt att personen är 

tillbaka. Många vill gärna bjuda på lunch eller en öl efter jobbet och lyssnar gärna 

på historier samt erbjuder sin hjälp. Själv hinner repatriaten knappt med att känna 

på de nya arbetsuppgifterna eller vad de innebär.       

 

Toppen på smekmånaden varar i några dagar för somliga och för andra endast i 

några timmar. Sedan trappas den ner under några veckor för att sedan gå över till 

den omvända kulturchocken. 
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3.7.3 Omvänd kulturchock 

Den omvända kulturchock kan oftast börja urskiljas först när repatriaten har hälsat 

på släkt och vänner och det har börja bli dags att slå sig ner för att starta det nya 

livet, skapa en vardag. Omgivning har börjat vänja sig vid att repatriaten är 

tillbaka, däremot har repatriaten själv inte alltid anpassat sig till det. Efter en tid 

utgår ofta omgivningen från att repatriaten har kommit till rätta och att allt är bra, 

istället för att fråga hur personen mår antar de att de redan vet. Det kan vara just 

den här tiden som repatriaten själv tycker är den jobbigaste och upplever 

anpassningen som svårast.  

 

En period av negativ och kritisk attityd samt fördomsfullhet kan infinna sig. Det 

repatriaten inte tycker om i hemlandet sticker i ögonen samtidigt som han/hon inte 

minns det dåliga från den främmande kulturen utan bara minns det som var bra. 

Efter en tid upptäcker ofta repatriaten att många av de saker som har varit 

upprörande under den senaste tiden är triviala och egentligen väldigt obetydliga. 

Den kritiska granskningen av hemlandet fyller för många ett helt annat syfte än vad 

det kan verka till en början. Motsträvan till att återanpassa sig i hemlandet kan bero 

på att om personen anpassar sig i hemlandet så kommer han/hon att stanna där för 

gott, vilket till en början kan vara en skrämmande tanke. Trots att repatriaten ville 

flytta hem och troligen har haft en del hemlängtan så kan han/hon sakna vardagen i 

det andra landet. Genom att kritiskt ganska hemlandet kan det hjälpa att bearbeta 

känslorna för det andra landet. Den här tiden kan upplevas som mycket ambivalent 

men inom kort kommer det att gå över och repatriaten kommer att ta till sig 

hemlandet igen. Det är oftast under den här tiden som repatriaten upptäcker hur 

mycket han/hon har förändrats.  

 

Vad många inser först efter en tid i hemlandet är att han/hon ännu en gång är en 

utlänning, fast den här gången i det egna hemlandet. Då personen inte är införstådd 

med det här släpps reservationer och han/hon litar på att ens instinkter ska 

förhindra att problem uppstår. Om en besvikelse över att anpassa sig i det gamla 

livet upplevs börjar många ifrågasätta beslutet att flytta hem, kanske hade det varit 

bättre att stanna kvar i det nya landet. Om dessutom resten av familjen upplever 

återanpassningen som påfrestande kan ifrågasättningen bli ännu starkare.  
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Det är även under den här tiden som det börjar märkas hur pass stor responsen är 

från hemmaorganisationen. Värdesätts de nya erfarenheterna? Vad för typ av jobb 

erbjuds? Ges ansvar? Många upplever sig missförstådda, inte uppskattade och 

bortglömda. I det här skedet börjar många fundera på att lämna hemma-

organisationen för att söka ett nytt jobb.   

 

Vanliga reaktioner under den här perioden kan vara trötthet, sömnsvårigheter, 

försämrat immunförsvar, minskad/ökad aptit, irritation, koncentrationssvårigheter, 

svårt att slappna av samt kraftiga humörsvängningar.  

 

3.7.4 Återanpassning 

En tid efter hemkomsten kommer troligen repatriaten finna sig till rätta samt även 

göra ett avslut för tiden utomlands. Det hela kan nu ses ur ett bättre perspektiv och 

det går att få en distans i synen på de två länderna. Det börjar gå att se dem för vad 

de egentligen är. Den här övergången beror på att personen har börjat känna sig 

trygg, balanserad, avslappnad och hemmastad i sitt nya hem, på nya jobbet och i 

den nya/gamla staden. 

 

När de här övergångarna sker är svårt att säga eftersom det är väldigt individuellt. 

För en del kan anpassningen ta bara några månader och för andra så mycket som 

18 månader.  

 

3.8 U-kurvan och den dubbla U-kurvan 
U-kurvan, även kallad kulturchockskurvan, beskriver en persons anpassning till 

en ny kultur. Givetvis ser inte kurvan exakt likadan ut för alla individer men den 

ger en generell bild av hur det i många fall går till. I illustrationen nedan är även 

den omvända U-kurvan med. Den kurvan illustrerar hur det kan se ut för individer 

när de väl kommer hem efter ett avslutat uppdrag. En sorts omvänd kulturkrock 

kan inträffa som också kan upplevas som betydligt svårare än anpassningen vid 
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utlandsflytten.41 Mycket kan ha förändrats på hemmaplan och att vänja sig vid sitt 

gamla liv igen är inte alltid så lätt som förväntat. Exempelvis kan den som 

kommer tillbaka ha fått nya chefer och arbetskollegor eller kanske till och med en 

helt ny organisation. De gamla arbetskollegorna har avancerat och själv kanske 

repatriaten är bortglömd som person och måste etablera sig på nytt.42 Ekonomi 

och familj kan också påverka anpassningen. 

 

 

Figur 3.1 Dubbla U-kurvan 

 

I det nya landet: 

1. Spännande, nya äventyr och utmaningar. 

2. Osäkerhet och oro (Varför stämmer det inte?, Vad har vi gett oss in på?) 

3. Ledsamhet och ensamhet (Det var ju så bra i Sverige!) 

4. Frustration, hemlängtan 

5. Glädje och gillande (Ser framtidsmöjligheter) 

6. Intresse, lättnad (Säkerheten kommer tillbaka) 

 
                                                 
41 Anette Engström, SvD 1994-08-13 
42 ibid 
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Hemkomsten: 

1. Skönt att komma hem. 

2. Börjar värdera utbyteskulturen mer och ser brister i hemmatillvaron. 

3. Känner sig inte uppskattad. 

4. Ser bara brister med hemmatillvaron och överväger ofta att flytta 

utomlands igen. 

5. Börjar uppskatta det som finns hemma i allt större utsträckning och 

accepterar det negativa. 

6. Gillar och trivs i hemmatillvaron igen. 

 

3.9 Företagens individberoende 
Inom organisationsteorin antas det generellt sett att ett företags primära kapital i 

första hand är kopplat till de finansiella och fysiska resurserna samt tillgångarna. 

Det här antagandet kan leda till ett försummande av den enskilde individens 

kunskap som han eller hon besitter, vilket naturligtvis kan leda till negativa 

konsekvenser i företag som bedriver kunskapsintensiv verksamhet. Det primära 

kapitalet i ett sådant företag är i många fall bundet till just individer och deras 

individuella skicklighet, men även till erfarenhet. Som det framgår föreligger det 

ett ökande behov av förståelse för de här förhållandena och premisserna i branscher 

där företags främsta kapital är de mänskliga resurserna.43

                                                 
43 Åkerberg 1993 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenterar vi uppsatsens empiri som vi samlat in genom 

intervjuer. Datagenereringen är framtagen genom fem personliga intervjuer som 

utan någon speciell inbördes ordning presenteras i följande punkter.  

 

4.1 Resumé av intervjuerna 

4.1.1 Intervjuperson A – Presentation 

A är utbildad genom diverse internutbildningar av företaget som han var aktiv i 

både innan, under och efter utlandskontraktet. A har dessutom studerat på 

Stockholms Universitet. Under utlandsperioden jobbade han i Melbourne från 

1988 till 1991, därefter Dublin i 6 månader, Bern i 6 månader, Paris i 6 månader, 

Montreal i 8 månader och slutligen Paris från 1997 till 1999. A arbetade som 

projektledare och testare av programvara. På det sista uppdraget i Paris följde 

hans hustru med. 

 

A deltog i de olika förberedelser som företaget arrangerade innan avresa och 

upplevde dem som välorganiserade men olika givande. Det tror han beror delvis 

på ålder, mognad samt vart man ska resa men även på att kurserna utvecklades 

genom åren. Exempelvis hade programmet förändrats till det bättre om kursen 

innan Australien jämförs med den innan Frankrike. Innan A åkte till Frankrike 

fick han en endags kurs som upplevdes bra och metodisk, där togs väsentliga 

delar upp. Handfasta frågor som varierar kraftigt över världen ex. hur man hittar 

bostad, vad man bör tänka på, hur man agerar på möten, företagskultur osv. Om 

det är en hel familj som ska flytta går man igenom hur skolsystemet fungerar och 

liknande praktiska detaljer som en familj bör beakta. 

 

Första tiden i Australien flöt på smärtfritt utan större problem att passa in i. Vilket 

han tror har att göra med den trevliga och lättsamma lokalbefolkningen, lätt för en 

svensk att passa in. Dock var kulturskillnaderna större än väntat vilket ledde till 

en märkbar kulturchock. I Paris upplevdes en större och mera påtaglig 
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kulturchock. Det sociala spelet, seder och bruk upplevdes som mera komplext, 

många oskrivna regler och värderingar som man inte hittar i Sverige eller i 

Australien. För att bli accepterad, vinna respekt och komma in i systemet anser A 

att det är mycket viktigt att vara nyfiken och vetgirig och i synnerhet behärska 

språkets diverse finesser. A menar dock att de tidigare utlandstjänsterna bidrog 

med många nyttiga erfarenheterna vilka var till stor hjälp och underlättade 

anpassningen under det sista uppdraget i Paris. 

 

Hemkomsten från de båda långtidskontakten (Australien och Frankrike) har 

upplevts som dålig, jobbig, lätt frustrerande samt som en besvikelse, trots 

information innan avresan. Anledningarna till den upplevda besvikelsen var 

många, ur en ren arbetssynpunkt anser A att det inte fanns någon uppföljning. En 

känsla av att om man åker på ett utlandsuppdrag så försvinner man ur rullorna och 

blir bortglömd av hemmaorganisationen. Vid hemkomsten tittade folk på A som 

om de tänkte: vem är du och var kommer du ifrån? Det fanns ingen större hjälp 

med att finna en ny tjänst samt ett ointresse av de nyförvärvade kunskaperna. Det 

är stor risk att falla mellan stolarna. A nämner också en känsla av att 

utlandsuppdragen endast är ett bidrag till den personliga utveckling, inte för 

företagets utveckling eller kunskapsförhöjning. A diskuterar vidare, om han vetat 

det så hade han personligen engagerat sig mera aktivt i sökandet efter en ny tjänst 

inom hemmaorganisationen. Han hade då inte litat på hemmaorganisationens i 

samma utsträckning. Han kände att han fick väldigt begränsad hjälp med det av 

hemmaorganisationen. A upplever att organisationen förbereder de anställda inför 

avresan och nämner sedan ”förresten, det kan vara svårt att komma hem”.  

 

Efter det första kontraktet i Australien stod ett jobb redo som han ordnat själv. 

Hemkomsten efter kontraktet i Frankrike blev väldigt påtaglig och inte lika 

lyckad. A kände sig bortkommen, den gamla organisationen leddes av en ny chef 

med nya främmande personer. Det konstaterades ganska snabbt att ”Du kan sitta 

här och du får din lön men vi har inte några arbetsuppgifter att ge dig”. Slutligen 

blev A utlånad till produktledningsenheten som arbetade inom samma område 

som han bl.a. sysslade med i Frankrike. I Frankrike hade dock A en chefsposition, 

men i Sverige blev han mer utan en kugge i maskineriet. A beskriver den här tiden 

som ett sorts vakuum och att det inte gick framåt. Efter fyra-fem månader 
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upplevde A att det fortfarande inte fanns något intresse för honom och valde att 

säga upp sig. 

 

A saknade ett omhändertagande av hemmaorganisationen i Sverige. Han upplevde 

att de inte var intresserade av hans erfarenheter eller kunskaper från åren 

utomlands. Inte ens avdelningen för den franska marknaden visade något intresse 

trots ett stort antal möten med lokala operatörer och värdefulla kontakter i 

Frankrike. Trots att han påtalade erfarenheterna blev svaret att de hade de resurser 

som behövdes samt en budget att tänka på. 

 

På det personliga planet beskriver A hemkomsten från det sista kontraktet som 

skön. Det är här han är uppväxt och vet hur man ska bete sig, man vet vad som 

gäller. Den känslan varade dock inte så länge och han började tänka att det kanske 

inte var så roligt att komma hem. Nya positiva erfarenheter från andra länder 

började jämföras med Sverige. A upplevde då att Sverige var ett riktigt 

bottennapp i vissa sammanhang.  

 

A märkte också att det är viktigt att hålla en låg profil och berätta om sina äventyr 

i små doser. A kände att det inte var någon idé att berätta om alla upplevelser, det 

är ändå ingen som är särskilt intresserad. Men det var just ointresset från företaget 

som upplevdes svårast. A anser att det saknades en funktion inom företaget som 

tar tillvara på repatriaten och dennes erfarenheter vid hemkomsten. Det finns 

anställda inom företaget som istället för att återvända hem åker på 

långtidskontrakt efter långtidskontrakt, många kan vara utomlands i 15-20 år. 

 

4.1.2 Intervjuperson B – Presentation 

Intervjuperson B har en magisterexamen i administration och arbetade totalt sju år 

i olika länder med start i Taiwan mellan 1997 och 1999. Därefter var han i 

Spanien (under tiden i Spanien var han också periodvis i Portugal och Marocko) 

februari 1999 till juni 2000 och slutligen Japan i ett år mellan 2003 och 2004. 

Under utlandsperioden jobbade B som intern teknisk konsult och projektledare. 

Under det första uppdraget i Taiwan träffade han sin nuvarande fru. 
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B fick förfrågan angående ett utlandsuppdrag och tackade ja 1997. Han menar att 

utlandsuppdragen var högt prioriterade och har man tid så åker man. Innan 

avresan fick han en pärm fylld med generell information, slank in på en 

multikulturell kurs samt tog diverse vaccinationssprutor som ordnades av 

företaget. B försökte personligen förbereda sig genom att tala med bekanta i 

omgivningen som hade kunskap om landet. Väl på plats i Taiwan visade det sig 

att förberedelserna som företaget arrangerat inte bidrog till någon större nytta, 

däremot större nytta av sin egen efterforskning. Emellertid fanns det en väl 

fungerande HR-avdelning som var till stor hjälp. B beskriver det som en trygghet 

att alltid ha någon att prata med om så behövdes. Första tiden i Taiwan upplevdes 

som den bästa tiden i livet. Ung, singel och fest! Saker som inte fungerar i Sverige 

fungerar faktiskt här t.ex. lätt tillgång till sjukvård och en otrolig service. Efter en 

tid framträdde det man kan beskriva som nedgången i U-kurvan.44 B kände att 

vissa saker började tära på honom och småsaker började bli irriterande ex. 

trafiken och den fuktiga och kletiga luften.  

 

B medger att han möjligen hade lite för höga förväntningar inför det sista 

utlandsuppdraget i Japan. Han berättar att han sett många filmer från Japan och 

inbillade sig att Japan skulle vara perfekt. Den gamla kulturen kombinerat med ett 

teknikparadis. De många orealistiska förväntningarna uppfylldes aldrig och B är 

medveten om att det till viss del är hans eget fel. 

 

Under utlandstjänsten hölls kontakten med hemmaorganisationen levande via en 

linjechef. Väl tillbaka i Sverige efter ca 7 år utomlands upplevdes som skönt och 

tryggt. Den här tryggheten beskriver han som en falsk trygghet och skulle kunna 

jämföras med en omvänd kulturchock. Den ekonomiska biten bidrog till att B inte 

upplevde återvändandet som enbart positiv. Utomlands hade han mer kapital att 

röra sig med vilket leder till en ökad känsla av frihet. Han kunde han åka iväg 

spontant på oplanerade resor. Vid hemkomsten hade B med sig sin taiwanesiska 

fru, vilket bidrog till att mycket av fokuseringen vid återvändandet hamnade på 

henne. Det var svårt för henne att komma in i det svenska systemet och hon 

upplevde liknande problem som B själv upplevt utomlands.  

                                                 
44 se figur 3.1 
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Skälet till att B valde att resa hem var att han saknade den grå vardagen. Den 

gnagande känsla att man alltid är borta och inte kan närvara under högtidsdagar 

samt saknaden av släktingar och gamla vänner bidrog stort. B beskriver den här 

känslan som att ”Livet springer ifrån en på ett sätt”. Han ville kunna börja 

planera ett år framåt. 

 

Återvändandet till företaget fungerade bra. B berättar att han hade tur under sitt 

sista utlandsuppdrag, jobbet ledde honom till sin nuvarande tjänst. B medger att 

om ingen intressant vakant tjänst funnits ledig vid återflytten så hade troligen 

hemkomsten blivit mera orolig.  

 

Att komma tillbaka till den svenska arbetsplatsen var ungefär som förväntat. B 

berättar hur han målade upp en bild av hur det skulle vara och att vissa saker 

visade sig var sämre och vissa var bättre. Bl.a. visade sig internpolitiken i Sverige 

vara påtagligare än vad han hade vant sig vid de senaste åren utomlands. 

Företaget tog till viss del till vara på de nyvunna erfarenheterna, B säger att han 

”tankades av”. Det förväntades att han skulle delta under seminarier och 

presentationer, både internt och för kunder. Den typen av aktiviteter upplevde B 

som bra och kände att han bidrog till företagets utveckling inom de aktuella 

områdena.  

 

Några förberedelser inför hemkomsten uppmärksammades aldrig. B tror att det 

möjligen finns någon sådan funktion men att han inte utnyttjat den. 

 

4.1.3 Intervjuperson C – Presentation 

C är utbildad maskiningenjör och jobbade totalt i sex och ett halvt år utomlands. 

Han började i Schweiz 1 år, därefter i Kanada 2,5 år, i USA 1 år och slutligen i 

Tyskland 2 år. C har då arbetat som beräkningsingenjör och försäljningschef.  

 

C har bytt arbetsgivare flera gånger och inte varit anställd inom samma 

organisation under sina utlandstjänster. Tre av fyra tillfällen var han anställd av 

lokala företag. 
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C har inte genomgått några typer av förberedelsekurser eller liknande inför sina 

utlandstjänster, men känner samtidigt inte att det är något han saknat. Någon 

påtaglig kulturchock anser han sig inte ha upplevt dock observerat olika kulturella 

skillnader. Innan C jobbade utomlands hade han en uppfattning om att det inte är 

någon större skillnad mellan en europé och en europé. Men skillnad visades vara 

stor varifrån Europa du kommer. I Schweiz blev skillnaderna väldigt tydliga då 

tre olika nationaliteter representeras. C beskriver stora skillnaden mellan Schweiz 

och USA. Affärsstämningen i USA upplevde han som den bästa han hade varit 

med om, människorna var lätta att kommunicera med och löften bröts aldrig. C 

anser att Amerikanare är mer öppna medan Schweizare är mycket mer ängsliga.  

 

Kontakten med Sverige har varit liten. Egentligen endast affärsmässig under tiden 

i USA, vilket också var det enda tillfället då han var anställd för en svensk 

hemmaorganisation.   

 

Väl tillbaka i Sverige har familjen alltid känt sig nöjda och tacksamma över sina 

beslut att flytta hem och inte upplevt några påtagliga problem. C anser att det är 

vanligt att expatriater hoppar vidare mellan kontrakt runt om i världen. Många 

från C:s tidigare arbetsplats arbetar fortfarande utomlands. Han beskriver hur de 

här personerna upplevs som spännande under besöken hos hemmaorganisationen 

och att de många gånger besitter kunskaper som hemmaorganisationen inte har 

tillgång till. Flyttar de hem igen så blir de en kugge i maskineriet. Ofta är 

utlandsuppdragen ekonomiskt attraktiva och att det för många har varit svårare att 

flytta tillbaka.  

 

C tror att man kan ha stor nytta av erfarenheterna från en internationell miljö och 

att hemmaorganisationen generellt tar till vara på erfarenheterna. Men samtidigt 

kan det vara till en belastning då man kan anses kaxig och att vissa inte vill lyssna 

på ens erfarenheter.  

 

C belyser att företagen inte alltid skickar sina bästa medarbetare utan ibland ska 

endast någon dotterbolagschef i något land tillfredsställa. Då kan företagen välja 

att skickar någon som de kan avvara. Personen i fråga kan möjligtvis bli 
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bortskämd med hög lön, uppmärksamhet och får leva det glassiga livet. Men väl 

tillbaka inom hemmaorganisationen kan det mycket väl bli en belastning.  

 

4.1.4 Intervjuperson D – Presentation 

D arbetar för ett multinationellt företag som teknisk specialist/servicetekniker 

inom kemi och elektronikbranschen. Under nittiotalet gick företaget bra vilket 

öppnade för utökade etableringsmöjligheter i bland annat USA. D tillfrågades då 

att fylla en av positionerna i USA vilket han accepterade sommaren 1997 och 

skrev på ett fyraårskontrakt med möjlighet till förlängning. Medföljande hade han 

sin fru som fick ett L2-visum vilket innebar att hon inte fick arbetstillstånd i USA. 

De trivdes väldigt bra initialt, staden uppfattades som väldigt positiv och det fanns 

ett halvdussin européer i samma situation. Något föreberedelseprogram eller 

liknande från företaget fanns aldrig.  

 

D har rest mycket världen över och anser därigenom ha fått en förförståelse inför 

andra kulturer. De kulturella skillnader mellan Sverige och USA upplevde han i 

vissa situationer som stora. Som civil eller turist anser D att det generellt är lätt att 

klara sig i USA. Dock svårare när det kommer till arbetslivet, arbetsklimat är 

hårdare och amerikaner skiljer strikt mellan arbete och fritid. 

 

Anledningen till att D så småningom tog beslutet att flytta tillbaka till Sverige 

baserades på ett antal faktorer. IT-bubblan var på väg att spricka och 

elektronikbranschen förändrades kraftigt, expatriate-kontraktet började löpa mot 

sitt slut dessutom hade D:s frun nu varit hemmafrun med barn under tre år vilket 

gjorde att hon saknade arbetslivet. Sverige var inte ett helt självklart alternativ när 

flyttlasset skulle gå. Bl.a. sökte Kina folk men ett sådant erbjudande kändes inte 

lockande på grund av kulturskillnader och skolsituationen för barnen. 

Huvudkontoret i Berlin var ett annat alternativ med Sverige som bas och 

flygpendla, det var dock ett alternativ som inte godkändes från centralt håll. 

 

Innan flytten från USA öppnades det en Business Manager-roll på 

Norrköpingskontoret som han tidigare hade lämnat för fyra år sedan och bestämde 

sig för att ansöka.  
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Hemkomsten gick smidigt för D, de flesta arbetskamrater jobbade kvar och han 

kände till sina arbetssysslor väl. D medger dock att han troligen hade upplevt 

hemflytten annorlunda om han hade varit tvungen att ta en ny tjänst. Vidare 

nämner D att han ibland önskat att företaget hade varit något större på hemmaplan 

med större avancemangsmöjligheter.  

 

För frun gick det dock inte lika smidigt. Innan flytten till USA hade hon en högt 

uppsatt position och var van vid hårt arbete. Hon tyckte först att det skulle bli 

skönt att återvända och få jobba igen, tyvärr uppfylldes inte förväntningarna som 

planerat. Det tog ungefär sex månader att finna en ny tjänst. På grund av att lagen 

om anställningsskydd förändrades under utlandsvistelsen kunde frun knappt nyttja 

a-kassan. D menar att två personer eller en familj gott och väl kan försörja sig på 

en lön i USA. Det är mycket svårare att klara av i Sverige.  

 

Det bästa med att återvända hem till Sverige anser D vara att man kan landet 

utantill, det är här han uppväxt upp samt att det är här släkten finns. Det som han 

saknar med USA är materialistiska saker och en del relationsskillnader, i Amerika 

kan man umgås på ett mer lättsamt och spontant sätt. 

 

Vid hemkomsten fick D och hans familj en viss hjälp från företaget med bland 

annat tillfälligt boende. I övrigt fick de inget stöd eller hjälp med eventuella 

återanpassningssvårigheter eller omvända kulturchockar. Arbetsmässigt så kände 

D att företaget till viss del insåg hans nya kunskaper och tog tillvara på dem. 

Dock kunde det handla om mer triviala saker som att exempelvis diktera brev på 

engelska. Personligen tycker D sig ha nytta av utlandsperiodens erfarenheter vid 

förhandlingslägen och när det kommer till marknadsföring. Men utlandsjobb 

medförde inte bara positiva följder. Man kan uppfattas lite arrogant eller att man 

beter sig lite annorlunda, åtminstone initialt.  

 

D beskriver samtidigt att hemkomsten i stort präglades av hur familjen upplevde 

den första tiden. Personligen upplevde han en frustration över att hustrun fick 

kämpa hårt för att finna ett arbete.  
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4.1.5 Intervjuperson E – Presentation 

E var verksam utomlands två gånger för ett och samma företags räkning. Den 

första vändan gick till Egypten där han arbetade under cirka nio månader 1997. 

Den andra vändan varade i cirka fjorton månader i Taiwan. Under kontraktet i 

Egypten var E anställd som logistikchef för ett GSM-projekt och i Taiwan som 

projektledare för ett internt förbättringsprojekt. Anledningar som erfarenheter, 

pengar, spänning men också för att det är roligare jobb bidrog till att han antog 

erbjudandena. 

 

Innan första utlandsuppdraget fick E erbjudande angående en förberedande kurs, 

men tackade nej pga. tidsbrist.  Ett beslut han idag ångrar när han ser tillbaka på 

den första tiden i Egypten, då han upplevde vad som kan kallas en kulturkrock. E 

beskriver hur han blev frustrerad på lokalbefolkningen och att det var svårt att 

anpassa sig socialt. Den muslimska kulturens seder och beteende blev tydliga och 

påfrestande för E. Exempel att inte kunna prata med främmande kvinnor på 

krogen och människors livliga samtal och diskussioner kändes märkliga. 

Anpassningen till den Taiwanesiska kulturen upplevdes inte lika påfrestande. E 

kopplar det till att tidigare hade rest mycket i Asien och kände sig därför bekväm 

med kulturen och mentaliteten redan innan flytten.  

 

Hemmaorganisationen tydliggjorde innan avresan att han skulle tillhöra en 

specifik avdelning när han återvände. En avdelning som generellt sett behövde 

folk vilket gjorde att E kände sig uppskattad och behövd. E berättar att fördelen 

med hans hemmaorganisation är att organisationen ansvarar för att repatriaten får 

ett jobb. Dock inte är det alltid jobbet som man eftertraktar vilket kan bli ett 

problem. E beskriver vidare att man generellt har stor nytta av ett utlandsuppdrag 

karriärmässigt. E berättar att alla som sitter på höga positioner inom företaget har 

någon gång jobbat utomlands.  

 

Nackdelarna med utomlandsjobben anser E vara den ekonomiska biten vid 

hemkomsten, lönen på hemmaplan riskerar att står stilla. Vilket hände honom. 
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E tillägger att som expatriate är det extremt viktigt att underhålla kontakt med 

hemmaorganisationen, även om den bara är affärsmässig. Vilket även företaget 

påtalade innan avresan. 

 

E menar att det var skönt att komma hemma där allt fungerar som förväntat, där 

man har sin familj och vänner samt där luften är ren. Angående hemkomsten 

anser E att hemmaorganisationen kunde ha gjort mera, han eftersöker någon typ 

av kontaktperson liknande den som han träffade innan utlandsuppdragen. Någon 

som kunde informera om villkoren och möjligen, diskuterade sådant som var 

värda att beakta. Vid hemkomsten fick han i princip bara ett e-brev där han 

önskades välkommen tillbaka. Efter kontraktet i Taiwan upplevde E hemkomsten 

svårare. Företaget gick dåligt och tvingades till stora nedskärningar. E sökte sig 

till en avdelning där han kunde känna sig någorlunda säker på sin anställning, 

arbetsuppgifter var inte vad han egentligen ville syssla med. Nedskärningarna 

ledde till att den allmänna stämningen blev dålig.  

 

Företaget har nyttjat de nya erfarenheterna och kunskaperna som E berikat sig 

med under sina utlandsuppdrag. Bland annat har vissa relationer och kontakter 

kunnat utnyttjas. E har vid ett flertal tillfällen blivit inbjuden att tala inför 

blivande expatriater för att förmedla sina kunskaper hur man bör bete sig samt hur 

man inte bör bete sig i den aktuella kulturen. 
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5 Undersökningsresultat 
I det här avslutande kapitlet presenterar vi först resultatet från intervjuerna 

kopplat till teorin och forskningsfrågan för att sedan föra en slutdiskussion med 

anknytning till de slutsatser vi kommit fram till. 

 

5.1 Analys 
Syftet med undersökningen var att se hur repatriaten upplevde att 

hemmaorganisationen, som en gång skickat iväg den anställde, tog hand om 

repatriaten vid återvändandet. Med ”tar hand om” menar vi ur ett yrkesmässigt- 

samt ur ett privatperspektiv med alla de svårigheter som kan uppstå och som 

beskrivs i uppsatsens teoridel.  

 

Intervjupersonerna lämnade svar som varierade mer eller mindre, men vi kunde 

ändå urskilja ett återkommande mönster. Det här mönstret var inte helt oväntat för 

oss med tanke på vår förförståelse för problemet.  

 

Vad vi genom den här studien har insett i allt större grad är att hur individen 

uppfattar mottagandet av företaget på hemmaplan beror på individen själv samt 

hur pass delaktig han/hon har varit i återvändningsprocessen. Det kan göras 

genom att exempelvis aktivt sökta nya arbetsuppgifter inom 

hemmaorganisationen och inte förvänta sig att det är företagets uppgift. Det har 

visat sig att företagen generellt sett inte har någon vakant plats som står öppen och 

väntar vid hemkomsten. Många gånger tenderar hemmaorganisationen snarare att 

glömma bort expatriaten. En person upplevde att det inte längre fanns någon plats 

för honom. Det är ett problem som Anette Engström45 diskuterar i sin bok, han 

fick ett skrivbord att sitta vid och lön, men det var ingen som visste vad man 

skulle använda honom till. Arbetsuppgifterna upplevde intervjupersonen som 

meningslösa. Det tillsammans med bristen på uppskattning ledde till att han sade 

                                                 
45 Anette Engström 1994 
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upp sin tjänst inom organisationen. Att det inte fanns intresse för alla de nya 

kunskaperna eller kontakterna var för honom besynnerligt.   

 

Enligt den här undersökningen riskerar repatriater som tror att allt kommer att 

ordna sig vid hemkomsten att få det mycket svårare med återanpassningen, både 

ur ett yrkesmässigt och ur ett privat perspektiv. Vi kan urskilja ett mönster som 

antyder att om det uppstår problem på ett håll finns det stor risk att problemen och 

missnöjdheter sprider sig och yttrar sig på ett annat håll. För individen gäller det 

att vara aktiv, framåt och psykiskt stabil för att kunna handskas med det här. Dock 

är ju inte alla det och därför tror vi att det kan bli ett stort problem för individen i 

vissa fall om inte extra stöd och guidning kan erbjudas.  

 

Olikheter har också förekommit, bland annat när det gäller uppföljningen vid 

hemkomsten. Tre personer som jobbat inom samma företag beskriver sina 

upplevelser helt olika. En säger att det inte fanns någon som helst uppföljning vid 

hemkomsten. Han beskriver det som att cirkel aldrig slöts, trots att han påtalade 

sina erfarenheter för HR-avdelningen. De andra två personerna fick ett större stöd 

vid hemkomsten och kunskaperna tillvaratogs. Bl.a. tillfrågades de att hålla 

seminariepresentationer om sina upplevelser och om det aktuella landet för 

blivande expatriater. Möjligen kan dessa olika upplevelser bero på förändringar 

inom organisationen (det skiljer några år emellan intervjupersonernas tidpunkt för 

hemkomsten) och vilken typ av tjänst de hade under utlandsstationeringen. 

 

I övrigt känner vi igen mycket av den teori som vi valt att studera samt som vi 

tidigare har presenterar här i uppsatsen. Teorin om isberget kan kopplas till 

intervjupersonernas återkommande små anekdoter om mindre händelser som de 

inte var medvetna om angående det främmande landet samt kulturen. Exempel 

som återkom var; trevlig lokalbefolkning, våld i vardagen, hetsigare 

temperament/diskussioner, livligare trafik, brottslighet samt miljöförstörelser/ 

sämre luft. Vi ser dock att individens upplevelse utomlands inte färgar 

hemkomsten nämnvärt. Det verkar alltså inte påverka återvändandet i någon 

större utsträckning om personen i fråga har upplevt utlandsvistelsen som bra eller 

dålig. Samtliga personer som blivit intervjuade säger ändå att det initialt är skönt 

att komma hem.  
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Vi trodde även att det kunde bli svårt att anpassa sig till vissa arbetssituationer, 

annorlunda affärsstrategier eller förhållningen till kollegor och chefer. Enligt vår 

forskning kan vi inte se något sådant sammanband.  

 

För att belysa det här kan man titta på teorin som Hofstede tagit fram angående 

kulturella dimensioner, vilket tydligt kan kopplas till det mycket komplexa 

arbetsklimatet i Paris En av de intervjuade menade att det sociala spelet var 

mycket mera komplext där än någon annanstans. Maktspelet och rangordningarna 

var av en helt annan magnitud, men det försvårade inte förhållningssättet eller 

agerandet under repatriationen märkbart.  

 

Med tanke på de antaganden46  vi hade innan vi genomförde intervjuerna så blev 

det mest oväntade resultatet att de kulturella påtryckningarna från den främmande 

kulturen i sig inte påverkade hemkomsten eller inverkade negativt på 

återanpassningen så som vi hade förväntat oss. Företagets förmåga eller 

ickeförmåga att ta hand om repatriaten karriärmässigt fick istället ett större 

utrymme. Företagen har inte gjort någon speciell plats för återvändande 

expatriater. Visserligen har organisationerna haft en väl fungerande HR-

avdelning, men deras fokus tenderar att ligga mera på expatriaten än på 

repatriationsfasen.  

 

Samtliga fem intervjupersoner har kommenterat att de upplevt någon typ av 

kulturchock. Dock har de valt att inte kallat det så själva. Istället nämner de att de 

upplevt kulturskillnader men är inte säkra på om det per definition var en 

kulturchock. Istället nämns att ödmjukheten för landets kultur och inför 

människors olika sätt att tänka har utvecklats. Bara för att vi tänker olika behöver 

de inte vara dumma i huvudet som en uttryckte det. Två av personerna nämner 

dock att till en början upplevde de en viss frustration inför olika sätt att arbeta och 

tänka. Frustrationen togs istället ut på landets livliga trafik. Den här typen av 

upplevelse kan tydligt kopplas till the re-integration stage. Fasen präglas av att 

personen kan känna sig arg och frustrerad eller kanske till och med fientlig till den 

                                                 
46  se kapitel 2.3.3 
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nya kulturen. Jämförelser med hemmakulturen görs och alla negativa sidor i den 

nya kulturen lyfts fram.  

 

I fyra av intervjuerna går det någorlunda tydligt att göra återkoppling till teorins 

fyra återanpassningsfaser: Leave-taking and departure, smekmånad (the 

honeymoon), omvänd kulturchock (reverse culture shock) samt återanpassning (re-

adjustment). Vi anser dock inte att de här faserna är lika tydliga och djupa som 

teorin vill påskina. Framförallt talar personerna om de tre faserna som i litteraturen 

benämns som smekmånad, omvänd kulturchock och återanpassning. Alla upplever 

en stark längtan efter att träffa familj och gamla vänner igen på ett mer vardagligt 

sätt. Allt man har missat ska man nu försöka gottgöra. Längtan hem till Sverige, 

landet där man har sina rötter, känner och vet hur allt fungerar, är stark.  Efter en 

tid tillbaka i Sverige beskriver de hur de upplever en typ av omvänd kulturchock. 

Tankar som, var det så spännande i Sverige? Mycket de saknar t.ex. det mera 

avslappnade sättet att umgås över en oplanerad middag, de ekonomiska fördelarna, 

materiella fördelarna och tillgångarna osv. Det här är en fas som de går igenom 

men som lägger sig ganska snart och man kan urskilja att de börjar uppskatta 

Sveriges fördelar igen. Här kan man tydligt se hur de går från den omvända 

kulturchock till återanpassnings fasen. De har nu alltså kunna göra ett avslut och 

fått distans som gör att de kan se både för och nackdelarna med olika länderna.   

 

Andra likheter som vi funnit vid analysen av intervjuerna var att när personerna 

väl antog ett utlandsuppdrag är det vanligt att de under en längre tid förlänger sina 

kontrakt. Nödvändigtvis inte i samma land utan väljer att prova på flera andra 

länder om möjligheten ges. Anledningen till det här kan förvisso vara många, vi 

tror att spänningen att jobba utomlands och de ekonomiska fördelarna är stora 

bidragande faktorer. Att inte ha något givet att komma hem till, stark osäkerhet 

samt att tjänsten vid en eventuell hemkomst skulle kunna upplevas som ett steg 

tillbaka är några andra troliga rädslor. 

 

Som vi nämnde i ett tidigare stycke ser vi att återkomsten först kännetecknas av 

lättnad och upprymdhet, senare upplevs vissa av de här känslorna vara en illusion 

och man börjar uppskatta det lämnade landet i större utsträckning. Generellt 

skulle vi kunna säga att U-kurvan som vi tidigare presenterat, illustrerar det här 
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fenomenet väl. Dock inte lika djupt som teorierna antyder. Möjligen skulle det 

kunna ha att göra med att våra intervjupersoner har varit väl beresta världen över 

och då utvecklat en stor ödmjukhet samt insikter om andra kulturer. Men det är en 

spekulation och vi har valt att inte fördjupat oss i den frågan. 

 

Trots att teorin visar sig stämma och passa in på de personer vi valt att intervjua, 

har det visat sig att den inte är lika tydlig och så precis som den framställs, men 

det kan naturligtvis ha sina förklaringar. Det kan handla om privata och känsliga 

samt känsloladdade upplevelser som ofta tenderar att tonas ned inför främmande 

människor och av lojalitet till företaget. 

 

När det gäller förberedelsekurserna som företagen erbjudit innan avresa ser vi 

inga kopplingar till hur hemflytten blir. Programmen inför resorna har generellt 

varit uppskattade, men har inte varit avgörande för anpassningen i den främmande 

kulturen.  

 

Det som slår en är att det inte finns någon som helst funktion på hemföretaget 

som förbereder expatriaten för hemvändandet och återanpassningen. Det som 

prioriteras är förberedelserna innan personen skall skickas iväg och stödet när 

denne väl befinner sig utomlands. Visserligen finns det ofta en avdelning inom 

företaget som kan kontaktas vid behov men det är inget naturligt led i 

återvändningsprocessen. Vi ser även att det förekommer en negativ konsekvens 

av utlandsuppdraget, karriären i hemmaorganisationen har en tendens att stå stilla 

om det ens finns några karriärmöjligheter tack vare/på grund av utlandsvistelsen. 

Vi anser att företagen bör vara mer aktiva och ta ansvar för den anställda. 

Stöttning, personlig karriärrådgivning och allmän hjälp med återanpassningen bör 

kunna förväntas av företaget. 

 

Under studiens gång har vi alltså blivit allt mera övertygade om att det finns 

mycket för företagens HR-avdelningar att arbeta med när det gäller hemvändarna. 

Ett återkommande svar från respondenterna är just att de kunde önska att det 

fanns lite mer uppföljning och stöd från hemmaorganisationen vid återvändandet. 

Det är för oss väldigt tydligt att de här personerna lätt kan falla i glömskan eller 

mellan stolarna som en av intervjuperson beskriver det. Det här tror inte vi är ett 
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undantagsfall utan snarare en mycket stor risk som bör beaktas innan man 

bestämmer sig för att skriva på ett utlandskontrakt.  

 

De fem intervjupersonerna nämner alla att det är ens personliga ansvar att finna 

en tjänst vid hemkomsten. Om man inte lyckas med det här anser de inte att det 

inte går att förvänta sig något speciellt av företaget. Möjligen någon obetydlig 

kontorspost där man riskerar att överösas med överblivet arbete i brist på annat. 

Men om så är fallet påverkar det enligt vår studie, personens hälsa samt 

välbefinnande. Repatriaten börjar tvivla på sig själv, upplever att ingen ser eller 

uppskattar uppoffringarna som han/hon faktiskt har gjort i företagets favör. Om de 

här symptomen börjar framträda är risken att dalen i den omvända 

kulturchockkurvan blir mycket djup. Givetvis påverkar det också repatriatens syn 

på företaget och då faller det sig naturligt i många fall att han söker sig därifrån. 

 

Individen själv måste alltså vara aktiv i sitt återvändande men vi anser att 

företagen generellt sätt borde ta mer ansvar Repatriaten står i de här fallen allt för 

oskyddade, som det är idag nämns endast möjliga konsekvenser angående 

hemresan i förbifarten under förberedelsekurserna.   

 

Även om repatriaten inte upplever någon omvänd kulturchock, så upplever vi det 

önskvärt att det ändå finns någon typ av kontaktperson som det går att vända sig 

till. Om så bara för att bolla tankar med eller för att få hjälp med tecknande av 

telefonabonnemang, tidningsprenumerationer m.m. Det skulle kunna göra att de 

känner sig sedda och uppskattade för deras personliga uppoffringar.   

 

Trots möjliga nackdelar med utlandsuppdrag har alla fem intervjupersoner varit 

rörande överens om att fördelarna väger starkt över nackdelarna. Den personliga 

utvecklingen, ödmjukheten inför andra länder och kulturer samt upplevelserna är 

erfarenheter som ingen av dem skulle vilja bytta bort. Ingen är heller främmande 

för nya utlandsuppdrag, bara de är intressanta och erbjuder tillräcklig stimulans.   
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5.2 Slutdiskussion 
Slutsatser som vi nu kan dra av de här redogörelserna är att den första tiden efter 

hemkomsten är väldigt viktig och påverkar starkt hur framtiden inom företaget 

blir samt hur bra personen kommer att uppleva återanpassningen. De 

förberedelser som erbjöds och genomfördes verkar inte ha någon större påverkan 

på hur hemkomsten blir. En person kommer knappt ihåg om eller vad han fick för 

förberedelser medan en annan genomgick ett seriöst och genomarbetat program. 

Däremot så verkar en väl fungerande HR-avdelning vara mera uppskattad och att 

det man får göra efter hemkomsten känns meningsfullt och uppskattat. 

 

I ett modernt samhälle där företagen jobbar hårt med företagskultur och 

företagsandan kan företagsledningarna inte längre insinuera att de anställdas hälsa 

inte är deras ansvar. Det här är en skyldighet och ett åtagande som de måste ta 

större ansvar för, särskilt då det blir allt vanligare att sända iväg personal på 

utlandsuppdrag. Då en anställd åtar sig ett utlandsuppdrag gör personen stora 

personliga uppoffringar, i huvudsak till företagens tillväxt och framgång.  

 

Man skulle kunna tycka att det minsta en anställd bör kunna förvänta sig är ett 

välbemött omhändertagande vid hemkomsten. Men så är uppenbarligen inte alltid 

fallet. I regel har företagen ingen funktion inom organisationen som på ett aktivt 

sätt involverar sig i den hemvändandes situation. Inom några av organisationerna 

kan vi urskilja en ambition att ta del av repatriatens erfarenheter och dessutom 

låta dem dela med sig av sina upplevelser till blivande expatriater. När det 

kommer till den ej yrkesmässiga delen verkar företaget inte engagera sig vid 

hemkomsten överhuvudtaget. Medföljande familjmedlemmar verkade inte ligga 

på företagens dagordning, trots att individens familj kan uppleva samma 

svårigheter som den anställde. Sådana följder kan leda till större problem för 

samtliga inblandade, inklusive företaget själv. Den sociala biten lämnas alltså helt 

därhän vid hemkomsten. I kontrast går det tydligt att se de aktiva handlingarna 

och förberedelserna från företagens HR-funktion inför expatriatens avresa. 

  

I övrigt kan vi se att ett utlandsuppdrag inte nödvändigtvis innebär karriärmässiga 

framgångar. Vi kan istället urskilja en risk att ett utlandsuppdrag mer gynnar den 
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personliga utvecklingen med nya erfarenheter, vilket i och för sig kan leda till ett 

karriärkliv. Företaget måste fylla den vakanta positionen vilket lett till att 

repatriaten i vissa fall upplevt en viss rädsla för inte ha någonting att återvända 

till.  

  44 



 

6 Bilagor 

6.1 Intervjuguide 
Hur har du kommit hit där du är idag? 

Hur kom det sig att du åkte iväg? 

 Förberedelser? 

Hur upplevde du tiden utomlands? 

 Kulturkrock? 

 Nytta av förberedelser? 

Hur upplevde du hemkomsten? 

 På arbetsplatsen 

Förväntningar? (Egna/arbetsgivarens) 

Förberedelser för dig när du kom tillbaks? 

Trivdes? 

Tillvaratagande av dina kunskaper/erfarenheter?  

Kontakt med någon på företaget när du var ute? 

Något du önskar att hemmaorganisationen gjort annorlunda? 

(Ändrades din känsla för företaget när det visade sig att de inte 

intresserade sig för dig och vad du upplevt?) 

Anpassningen till Sverige svår? 

Omgivningen? 

Familj och vänner? 
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6.2 Frågebatteri 
Hur har du hamnat här idag? 

Hur kommer det sig att du valde/hamnade utomlands? 

Innan du åkte, blev du förberedd och tränad på vad som komma skulle samt på 

hemkomsten? 

Vad hade du för förväntningar på din tid utomlands? 

Hur upplevde du din tid utomlands? 

Vilka fördelar såg du med att komma hem igen? 

Vilka nackdelar såg du med att komma hem? 

Vilka förväntningar hade du på moderbolaget när du väl kom hem? Infriades de? 

Hur togs du om hand om när du kom hem av moderbolaget? Hade de sammanställt 

någon karriärplan för dig? 

Hur var det att anpassa dig till arbetslivet i Sverige igen? 

Tror du att det är vanligt att folk som arbetar utomlands och som kommer hem igen 

har bättre karriärmöjligheter i moderbolaget? 

Tror du att erfarenheterna efter jobb utomlands kan vara en belastning? T.ex. att bli 

klassad som en besserwisser. 

Kan du ha nytta av ditt egna nätverk av kontakter som du skaffat dig utomlands för 

att hitta ett nytt jobb? 

Underhöll du dina kontakter i Sverige under utlandsperioden? 

Gjorde du några planer i förväg innan du kom hem igen angående exempelvis vad 

du ville ägna dig åt i Sverige? 

Hur ändrades din privata ekonomi när du kom hem? Tvingades du gå ner i 

levnadsstandard? Räknade du med det? 

Förändrades dina åsikter om dina vänner? 

Hur vill du beskriva arbetsplatsen om du jämför från förr och från hur det var när 

du kom hem? Hade den utvecklats? Kändes den tråkig? 

Hur känns ”hemmakulturen” när du kom hem? 

Hur upplevde du den ”omvända kulturchocken” om du nu upplevde någon sådan? 
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