
 
 
 
 
 
 

Repatriera Mera?! 
 

– En studie av hur svenska företag  
hanterar återvändande utlandsarbetande 

 
 

Charlotte Karlsson & Karolin Olsson



 



 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

 

Datum 
Date 
2004-06-08 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Ekonomprogrammet 2004/16    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietite l och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu .se/exjobb/eki/2004/ep/016/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Repatriera Mera?! - En studie av hur svenska företag hanterar å tervändande 
utlandsarbetande.  
 
More Repatriation?! - A study of how Swedish companies handle repatriation. 

 

Förfa ttare 
 Author 

 

 
Charlotte Karlsson & Karolin Olsson  

 
 

Sammanfattning 
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en kulturchock. Förutom detta talas det om en  oroväckande hög personalomsättning efter 
avslutade uppdrag. 
SYFTE: Med utgångspunkt i  aktuell befintlig teori om repatriation ämnar vi presen tera ett enkelt 
tillvägagångssätt för repatriation, anpassat till den svenske repatrien. 
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RESULTAT: Vi ser inte repatriation som ett stort problem i  svenska företag idag. Vi har funnit att 
våra respondenter skulle upps katta viss typ av stöd under repatriationen, men de människor som 
åtar sig utlandsuppdrag är ofta självgående och internationella och förväntar sig egentligen inte 
någon hjälp från företaget. Vi har dock funnit centrala faktorer som kan underlätta  och påskynda 
återanpassningen till hemlandet vid å terkomsten.  
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1 INLEDNING 
 

Vi presenterar i detta kapitel bakgrunden till studien och för en diskussion 
kring problematiken, vilken leder fram till studiens syfte. Ur syftet utvecklar vi 
sedan konkreta forskningsfrågor. 

 

1.1 BAKGRUND 
“A friend you haven't seen for the last eighteen months, during the time you 
spent in India, wants to share with you the latest house music that she heard at 
last Friday's rave. You stare blankly wondering what a rave is or, for that 
matter, who or what trance is. Or you find yourself overwhelmed by the sheer  
size of the grocery store and completely baffled by the number of choices in 
breakfast cereals.  

It may feel totally foreign to drive on the right hand side of the street again. 
Perhaps you find yourself grasping in the dark for the non-existent light 
switch that should be located on the wall about waist-high. 

Meanwhile, you find your thoughts constantly interrupting you with the sights, 
sounds, smells and tastes of the Indian culture and friends you made and left 
behind. 

Have you ever felt like a stranger in your own land? You may not be alone. 
The phenomenon of feeling foreign on familiar ground after spending time 
abroad and returning is a reality that some label "reverse culture shock”. “ 

(Sanford, 1997, www.expatexchange.com) 

Citatet ovan målar upp en bild av vad som kan ske då en individ, som levt 
utomlands under ett antal år, återkommer till hemlandet. Detta fenomen kallas 
i litteraturen för ”omvänd kulturchock”. En kulturchock är något vi upplever 
då vi konfronteras med en främmande kultur. Den förkommer både vid 
expatriation, det vill säga en utlandsanställning på ett långtidskontrakt, och vid 
repatriation, vilket är återvändande till hemlandet efter en expatriation. 
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Chocken kan uttryckas på många olika sätt, exempelvis genom oro, frustration, 
känsla av isolering, depression eller förvirring. I dagens västerländska 
samhälle lever människan ett flexibelt och mobilt liv både i arbete och på 
fritid. Vi reser enkelt mellan länder och världsdelar, inte enbart snabbt utan 
även frekvent. Detta leder till att vi lär känna nya kulturer, språk och livsstilar 
och oundvikligen anpassar oss till dessa. Genom detta påverkas våra 
värderingar och referenser, något vi kanske inte uppfattar förrän vi återvänder 
till hemlandet och inser att vi blivit främlingar. (Sanford, 1997) Det faktum att 
dagens människa är mer internationell än tidigare gör det även enklare för 
henne att acceptera att det ständigt skapas behov av nya produkter, tjänster 
och därigenom en kulturell mångfald på den internationella marknaden.  
 
Olika internationella samarbeten, vilka underlättar internationell handel, har 
utvecklats under senare tid. Exempel på dessa är European Union (EU), North 
American Free Trade Agreement (NAFTA), General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) och World Trade Organization (WTO). EU har exempelvis 
lett till minskade handelshinder och öppnare gränser. Detta har delvis ökat 
konkurrensen på hemmamarknaden, men på samma gång underlättat handel 
med utlandet. Alltfler svenska företag etablerar idag filialer och dotterbolag i 
andra länder. Denna utveckling ställer krav på att organisationer klarar av att 
föra ut sina mål och visioner även till avlägset belägna delar av organisationen. 
(Ström et al, 1995) 
 
Företagskulturer varierar avsevärt både i ett världsligt perspektiv och inom EU. 
Kulturella skillnader vilka faktiskt förekommer i världen genomsyrar 
företagsklimaten och påverkar både strukturell uppbyggnad av organisationer 
och ledarskapet däri. De kulturella skillnaderna ligger djupt rotade i 
människan och har grundats och utvecklats alltsedan barndomens första dagar. 
Även om vi delar grundläggande värderingar, ser vi dem utifrån olika 
perspektiv beroende på tidigare erfarenheter och lärdomar. Hofstede (1980, i 
Jackson, 2002) talar om fyra olika dimensioner av kultur som påverkar 
samhället. Han klassificerar länder de mest framträdande dimensionerna. När 
svenskar arbetar utomlands kan problem uppstå om det nya landet avsevärt 
skiljer sig från svenska förhållanden. Lewis (1997) talar dock om hur 
kulturella skillnader inte enbart är av ondo. Att förstå varandra och sätta sig in 
i andra kulturer och dess seder och bruk, leder naturligtvis till en ökad 
förståelse och därigenom en möjlighet att anpassa situationer efter 
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förutsägbara reaktioner. Lewis (1997) fortsätter i sitt resonemang med att vi, 
genom att lära känna andra och därigenom även vår egen kultur, kan 
förebygga kulturchockar och rena kommunikativa missförstånd. Inte enbart 
internationella skillnader påverkar multinationella organisationer utan även 
subkulturer inom länder kan komma att påverka ett företags styrning. 
Marknadsstruktur och kunders efterfrågan och önskemål varierar, även de 
lokalt anställdas bakgrund, utbildning, grundläggande värderingar och syn på 
arbetet. Att leda och samordna en multinationell organisation är en utmaning. 
 
För att förebygga och underlätta kommunikation och samarbete mellan 
företagets delar i olika länder väljer organisationer idag ofta att sända ut 
anställda från moderbolaget eller ursprungslandet. Det finns många fördelar 
med att sända ut expatrier. Yrkeskunnande och know-how, vilka endast 
existerar inom företaget, kan då enklare överföras till värdlandet. En person 
med god kännedom om moderföretaget, placerad i värdlandet, kan leda till att 
kommunikativa missförstånd undviks. Organisationen känner den utsände och 
kan därmed minska risken för misslyckande. På en krävande position fordras 
att den bäst kvalificerade ska ha arbetet utan hänsyn till dennes nationalitet. 
Ytterligare en anledning kan vara att den utsände har till uppgift att utveckla 
och utbilda en inhemsk efterträdare eller att företaget vill behålla finansiell 
eller produktionsteknisk kontroll. Alla dessa delar oftast i kombination gör att 
organisationer, trots stora kostnader, väljer att sända ut expatrier. Inte enbart 
lönekostnaden för den anställde ökar, utan även familjens kostnader 
tillkommer. (Ström et al, 1995) 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Att anlända till ett nytt land med en ny kultur, annorlunda beteenden, klädsel, 
maträtter, dofter och intryck kan vara påfrestande för en individ. Det 
underlättar inte heller att språkliga svårigheter förekommer. Kroppsspråk och 
kanske även miner och uttryckssätt kan missuppfattas och bli till ett hinder i 
det dagliga arbetet. Arbetssättet kan skilja på många olika sätt, ledarskap, 
beslutsgång och rutinarbeten utförs exempelvis olika i skilda kulturer. I de fall 
då familjen är med påverkar deras tillvaro och trivsel expatrien i stor 
utsträckning. Om det vardagliga livet med familj och dess trivsel och omsorg 
inte fungerar kommer expatrien troligen på grund av medkänsla, 
ansvarskänsla och allmänna mänskliga egenskaper inte att göra något bra 
arbete. Av denna anledning förekommer det idag att organisationer ger 



REPATRIERA MERA?!
 

~ 4 ~ 

blivande expatrier en ”cross-culture-training”1. Detta för att ge expatrien och 
även en eventuell medföljande familj insyn i och viss förståelse för 
värdlandets kultur och därmed förebygga missförstånd och förutsägbara 
problem. I kombination med förväntningar vilka inte infrias kan en 
kulturchock, enligt befintlig litteratur, leda till att utlandsuppdrag avslutas i 
förtid. Innebär detta ett problem eller är det kanske lika bra för att inte förstöra 
mer än nödvändigt av relationer i värdlandet? 
 
Inom detta förebyggande område finns det förhållandevis mycket skrivet, men 
vi har inte kunnat finna lika extensivt material om tiden efter utlandsuppdraget. 
Vad händer sen? Då kontraktet gått ut och expatrien och familjen ska 
återvända hem. Hur ser arbetsmarknaden ut hemma? Kommer barnen att 
återfå kontakten med sina vänner? Finns familjens vänner och forna relationer 
kvar såsom tidigare eller har relationerna till släkt och vänner tagit skada? 
Många frågor kring expatriens återkomst har ovissa svar. Organisationen kan 
exempelvis sällan garantera att en viss tjänst finns ledig eller ens existerar då 
det är dags att flytta tillbaka hem. Det är enkelt att tro att det inte innebär 
några problem att återkomma hem igen. Vaddå? Hemma är väl alltid hemma? 
Många faktorer hinner dock förändras under tiden expatrien är borta, kanske 
mestadels småsaker vilka kvarvarande människor inte ens lägger märke till. 
Även i denna omvända riktning riskerar individen att stöta på en kulturchock. 
Förutom detta talas det om en oroväckande hög personalomsättning efter 
avslutade uppdrag. Anderzén (1998) tar i sin avhandling upp att så många som 
20 procent av de amerikanska repatrierna lämnar företaget inom ett år och på 
längre sikt handlar det om mellan 40-50 procent som byter arbetsplats inom 
tre år från återkomsten. En välutvecklad repatriationsprocess kan motverka 
eller åtminstone lindra dessa negativa aspekter.  

                                          
1 cross culture training – förberedande utbildning avseende kulturskillnader och praktiska detaljer. 
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1.3 SYFTE 
 
Med utgångspunkt i aktuell befintlig teori om repatriation ämnar vi presentera 
ett enkelt tillvägagångssätt för repatriation, anpassad till den svenske repatrien. 
 

1.4 PROBLEMFRÅGOR 
 

 Hur förhåller sig teorier om expatriation och repatriation till varandra? 
 

 Hur fungerar repatriationsprocessen idag? 
 

 Kan förekommande repatriation förbättras och utvecklas praktiskt? 
 

 Vilka faktorer bör svenska företag beakta vid genomförandet av en 
repatriation? 
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1.5 DISPOSITION 

 

Figur 1: Disposition – Repatriera Mera?! 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel introducerar vi läsaren i problematiken kring 
utlandsarbetande och kulturskillnaders påverkan. Vi har lyft fram vårt syfte 
och specificerat det med problemfrågor. 
 
2. Vetenskapssyn 
Här ger vi läsaren en bild av vår syn på vetenskap samt beskriver hur vi ser på 
vetenskapliga studier. 
 
3. Arbetsparadigm 
I detta tredje kapitel beskriver vi vårt faktiska tillvägagångssätt i skrivandet av 
denna uppsats. Vi redogör även för på vilket sätt vi förhållit oss kritiska till 
insamlat material både teoretiskt och empiriskt. 
 
4. Referensram 
I kapitlet referensram presenterar vi befintlig teori med utgångspunkt i 
kulturpåverkan, expatriation för att slutligen fokusera på repatriation. 
 
5. Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi UD:s samt tre företags syn på repatriation i 
dagsläget samt kontrasterande åsikter från repatrier vilka själva tidigare 
upplevt repatriation inom de aktuella organisationerna.  
 
6. Analys 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material samt sammankopplar det 
med den teoretiska referensram vi i kapitel fyra presenterat. 
 
7. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till under 
analysen av vår uppsats. Vi svarar på problemfrågorna samt ger förslag till 
fortsatt forskning. 
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2 VETENSKAPSSYN 
 

I detta kapitel beskriver vi med en vetenskaplig ansats begreppet kunskap och 
hur vi valt att förhålla oss till det. 

 

2.1 VAD ÄR KUNSKAP? 
Kunskap kan definieras på olika sätt. Enligt Nordstedt svenska ordbok är 
definitionen ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge 
som ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d.” Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (1997) menar att kunskap är mer sammansatt än data 
vilka står för information och däri ligger ingen betydelse eller mening, medan 
i kunskap finns en viss tolkning av upplevda situationer. Vi använder kunskap 
för att skildra, förklara och förutsäga händelser. Kunskap kan avskiljas i fyra 
olika sorter vardagskunskap, yrkeskunskap, konstnärlig kunskap och 
vetenskaplig kunskap. Vetenskaplig kunskap är ofta specialiserad och där 
söker forskaren systematiskt bygga vidare på tidigare utvecklade idéer och 
teorier. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) tar upp fem olika krav på 
vetenskaplig kunskap. Det första är att vetenskap är ett förhållningssätt där 
forskaren alltid ska vara beredd att ifrågasätta och omvärdera förekommande 
sanningar. Det andra viktiga kriteriet är att alltid ange vem eller vilka som 
ställer frågan samt på vilket sätt den ställts, då detta påverkar svaret. Det tredje 
är att resultatet alltid ska presenteras på ett sätt som gör att det kan ifrågasättas. 
Kunskap ska kunna falsifieras och förkastas såsom ogiltig, det är det fjärde 
kriteriet och det femte och sista är att tillvägagångssätt samt resultat öppet ska 
redovisas. Allt detta behövs för att vetenskapens tolkare ska kunna utvärdera 
dess riktighet. 
 
Svenning (2000) tar upp det faktum att kunskap är viktigt och menar att det 
finns en koppling mellan kunskap och maktutövning. Ofta används kunskap 
som beslutsunderlag bland annat för politiska beslut och för planering. 
Kunskap kan också utgöra underlag för kritik. Med hjälp av kunskap kan vi 
påverka framtid och samhällsutveckling. Kunskap används på olika sätt av 
olika människor beroende på syftet. Det är därför viktigt att vara medveten om 
kunskapens påverkan. Forskning kan enkelt hamna i kläm mellan verklighet 
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och forskarens förväntningar. Flertalet forskare hävdar att objektiv 
samhällsforskning ej kan genomföras då hela samhället bygger på värderingar. 
 
Vi ämnar ställa oss kritiska till tidigare forskning inom vårt ämnesområde 
samt i möjligaste mån eftersträva att vår forskning är objektiv. Vi inser att vår 
tidigare vetskap kommer att påverka vår uppsats och att det kan vara svårt att 
förhålla sig objektiv då vi har tankar och idéer rörande ämnet. Alvesson och 
Sköldberg (1994) tar upp det faktum att forskning har ansetts vara objektiv om 
den följt en veteskaplig metod vid framställandet. Det finns dock kritiker vilka 
påstår att det är omöjligt att separera kunskap från konstruktören av den. De 
hävdar att kunskap till viss del alltid är tolkad eller konstruerad. Forskaren 
måste göra något med sin uppfattning för att denna ska bli begripliga för andra. 
Vi har följt en vetenskaplig metod och anser därför att vi gjort allt som står i 
vår makt för att vara objektiva. 

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS 
Vetenskapen spelar en central roll i dagens samhälle. Enligt Thurén (1991) gör 
en del människor gällande att vetenskapen idag tagit över religionens roll. 
Tidigare höll människan religion högt på samma sätt som vi idag ser på 
vetenskap, men vetenskap kan samtidigt vara negativt om vi ser dess negativa 
effekter, exempelvis kärnvapen. Kunskap är dock väldigt viktigt. Utan den 
kan vi inte fungera och förbättra framtiden enligt Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1997). För att vi skulle kunna ta ställning till vilken metod eller vilket 
arbetsparadigm vi ville använda oss av i vår uppsats krävdes att vissa 
grundläggande vetenskapsfilosofiska begrepp och antaganden reddes ut. 
 
Enligt Thurén (1991) ser människor på vetenskapen på olika sätt. Vissa är 
positivt inställda medan andra menar att den kan vara farlig. Vidare anser han 
att det finns två självklara fakta när det gäller vetenskap vilka tillsammans 
bildar en paradox. Vetenskap söker sanning samt utvecklas, vilket innebär att 
den ständigt uppdateras. Vad som idag räknas till sanning kan imorgon vara 
historia. Det talas om två huvudinriktningar och ytterligheter inom 
vetenskapsteorin: positivismen och hermeneutiken. 
 
Den positivistiska vetenskapssynen dominerade under en lång tid forskningen. 
Positivister anser att det endast finns två källor till kunskap, dels våra sinnens 
iakttagande och dels vad vi kan räkna ut. Då matematiken faller under 
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begreppet logik är positivisterna måna om att data ska vara kvantifierbar. 
(Thurén, 1991) Dessutom finns tankar om att vetenskapen ska kunna förklara 
och detta leder till att orsak-verkan-samband eftersträvas. Vidare ska 
åtskillnad göras mellan fakta och personliga värderingar. (Lundahl & Skärvad, 
1999) 
 
Den andra vetenskapssynen är hermeneutik. Ordet kan översättas med 
tolkningskonst eller tolkningslära (Patel & Davidson, 1994). Enligt Lundahl 
och Skärvad (1999) förknippas hermeneutiken främst med kvalitativa metoder. 
Inom kvalitativa metoder är forskningens uppgift att tolka och förstå hur andra 
människor upplever den situation de befinner sig i. Forskaren är då inte 
intresserad av hur världen verkligen ser ut, utan hur den uppfattas av 
människor (Patel & Davidson, 1994). För att kunna uppnå förståelse, 
efterstävas en överensstämmelse mellan delar och helhet. Forskaren studerar 
därför inte enbart helheten utan även dess beståndsdelar. Tolkningsprocessen 
innebär därmed en växling mellan helhetsstudie och delstudie. Detta kallas för 
den hermeneutiska cirkeln. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Enligt Patel och 
Davidson (1994) finns det ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt i 
tolkningsprocessen. En djupare förståelse uppnås genom en successiv 
utveckling och tolkning. Detta illustreras med hjälp av den hermeneutiska 
spiralen. Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen slutar först då verklig 
mening framkommit, fri från motsägelser inom spiralen. (Kvale, 1997) 
 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att det dominerande synsättet inom 
samhällsvetenskapen är att ett fullständigt objektivt synsätt inte är möjligt. Det 
är dock viktigt att försöka vara saklig och tydlig i sina hypoteser och det är 
viktigt att skilja mellan fakta och värderingar för att uppnå högsta möjliga 
objektivitet. Lundahl och Skärvad (1999:76) menar att ”Utredningens uppgift 
är att fastställa fakta som de är, inte att fälla värdeomdömen om hur de bör 
vara”. 
 
Vår vetenskapssyn lutar mest åt det hermeneutiska synsättet eftersom vi inser 
att vår uppsats kommer att vara påverkad av våra värderingar och tidigare 
erfarenheter. Dessutom genomför vi en kvalitativ undersökning och denna 
bygger till stor del på våra tolkningar av teorier och de intervjuer vi genomfört. 
Vi har läst en stor mängd litteratur inom ämnet och valt ut de teorier vi anser 
passar bäst in och genom dessa val påverkar vi resultatet, redan då vi läser 
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görs tolkning. Enligt Lundahl och Skärvad (2001) tar positivismen avstånd 
från subjektiviteten och säger att all forskning ska bygga på objektiva fakta 
vilket ska kunna verifieras genom en empirisk undersökning. Det handlar om 
att göra en åtskillnad mellan fakta och värdering. I vårt fall innehåller 
uppsatsen en hel del värderingar i jämförelsen mellan teori och empiri.  

2.3 INDUKTIV RESPEKTIVE DEDUKTIV ANSATS 
Metodlitteraturen beskriver olika sätt att dra slutsatser, en induktiv, en 
deduktiv eller en abduktiv ansats kan användas. Dessa ansatser beskriver hur 
teori och verklighet relateras till varandra (Patel & Davidson, 1994). Vi börjar 
med att kortfattat beskriva induktion och fortsätter sedan med den ansats vi 
valde, deduktion för att slutligen beskriva abduktion. 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) studeras i den induktiva ansatsen 
förhållanden utan att undersökningen först förankras i en existerande teori. De 
kallar detta att följa upptäckandets väg. Med hjälp av den insamlade empirin 
formuleras en teori. Thurén (1991) menar att empirin är unik för den 
genomförda undersökningen, vilket kan leda till problem med uttalanden om 
teorins generaliserbarhet. Detta beroende på att den bygger på 
undersökningsobjektens specifika situation. En fullständig säkerhet kring en 
induktiv slutsats kan därmed aldrig uppnås. 
 
Deduktionens ansats är istället att slutsatser om ett fenomen dras utifrån redan 
existerande teorier. Forskaren ställer upp hypoteser vilka sedan testas 
empiriskt. Den hypotetiskt-deduktiva metoden är ett vanligt uttryck för detta 
arbetssätt. En annan beskrivning är att forskaren följer bevisandets väg. (Patel 
& Davidson, 1994) Hartman (1998) menar att det blir färre observationer med 
denna metod, då den uppställda hypotesen styr vilka observationer som 
genomförs. Utifrån dessa dras en slutsats vilken accepteras om den är logiskt 
sammanhängande (Thurén 1991).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) tar upp ytterligare en vetenskaplig ansats 
vilken kan sägas vara en kombination av de två tidigare nämnda, nämligen 
abduktion. Den torde vara den vanligaste förekommande i undersökningar 
som är fallstudiebaserade. Abduktion innebär att ett enskilt fall studeras 
utifrån en hypotes som kan förklara fallet. Denna tolkning bör sedan styrkas 
av ytterligare nya fall. Tolkningen sker utifrån emiriska fakta men det 
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utesluter inte teoretiska resonemang. Forskaren växlar mellan tidigare teorier 
och empiri och gör en omtolkning av dessa i förhållande till varandra. 
Abduktion ligger närmare deduktionen än induktionen då den utgår ifrån 
teorin. Tidigare teorier kan användas för att skapa en förståelse men används i 
första hand för att finna vissa mönster i tolkning av empiri och inte strikt i 
förhållande till empirin. 
 
Vi har i vårt fall arbetat utifrån en teoretisk referensram vilken hjälpt oss 
skapa förståelse för vårt ämnesområde. Därefter har vi sökt stöd eller motbevis 
till dessa teorier i verkligheten genom intervjuer. Vi anser därför att tenderar 
mot en deduktiv ansats, vilket innebär applicering av befintlig teori på 
undersökta objekt. Vi är dock inte främmande för att omvärdera våra teorier 
och revidera dessa vilket skulle innebära att vi närmar oss en abduktiv ansats.  
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3 ARBETSPARADIGM 
 

Detta kapitel beskriver på vilket sätt vi angripit problemet. Vi har under 
skrivandets gång funnit olika alternativ för att lösa problem och därmed utöva 
forskning. Vi har lärt oss ställa rätt frågor och för läsarens del ger kapitlet en 
inblick i hur undersökningen genomförts vilket bör öka uppsatsens 
trovärdighet. 

 

3.1 VÅR FORSKNINGSANSATS 
Patel och Davidson (1994) anser att en undersökningsprocess ska inledas med 
en identifikation av problemområdet, därefter ska forskaren studera det valda 
områdets litteratur och tidigare forskningsmaterial. Det innebär i vårt fall att vi 
gjort en genomgång av den litteratur vi ansett vara relevant inom 
Internationalisering, Human Resource Management (HRM) och Cross Culture 
Management. Vi började brett och läste ett stort antal böcker och 
forskningsrapporter, för att få en första förståelse för ämnet. Vi fann dessa 
böcker genom att söka i bibliotekets kataloger och sökmotorer. Sökord vi 
använt var exempelvis expatriation, repatriation, kulturella skillnader, 
kulturchock, utlandstjänstgöring samt motsvarande vokabulär i engelska 
databaser. Vi har även läst tidigare publicerade uppsatser inom ämnesområdet 
och utgått från delar av deras referenslitteratur. Undan för undan inriktade vi 
oss på ett allt snävare forskningsområde. Vi kunde till sist precisera aktuella 
problem och beslutade därefter hur vi skulle studera dem. 

3.1.1 Tvärsnittsstudie eller fallstudie 
Vid en undersökning är det viktigt att ange vilken typ av ansats uppsatsen 
kommer att vila på. Det första forskaren måste ta ställning till är huruvida 
analysen ska bygga på ett enstaka fall eller ett större antal fall. Här brukar man 
skilja mellan fallstudie eller tvärsnittsstudie. Med fallstudie avses en grundlig 
undersökning omfattande ett eller ett fåtal fall. Undersökningen är oftast 
detaljerad och kan sträcka sig över flera dimensioner. En tvärsnittsstudie 
omfattar istället flera fall vilka studeras och därefter jämförs sinsemellan. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) Fallstudien lämpar sig på fall där ett fåtal 
omständigheter påverkar undersökningsområdet och denna påverkan sker på 
ett invecklat sätt eller då relationen mellan faktorer är under ständig 
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förändring. Medan en tvärsnittsansats lämpar sig bäst för studier där många 
faktorer är intressanta och sambandet dem emellan är relativt enkelt. (Lekvall 
& Wahlbin, 2001) En fallstudie är oftast en empirisk undersökning 
behandlande ett aktuellt problem i sin verkliga kontext där gränsdragning 
mellan fenomenet och verkligenheten är osäker. Oftast genomförs den genom 
en uppställning av hypoteser, utveckling av teorier, samt test av teorier eller 
för att åskådliggöra och belysa ett problem. Fallstudier är lämpliga för att 
besvara frågor innehållande hur och varför. De ingår oftast i en kvalitativ 
undersökning. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vi har valt att genomföra en fallstudie med tvärsnittsansats, då vi studerar ett 
fåtal fall på djupet. Vi valde att genomföra vår empiriska undersökning med 
hjälp av intervjuer, därför att det oftast skapas en bättre kontakt och dialog 
med undersökningsobjektet vid djupgående intervjuer, helst om problemet är 
oklart. Vid ett färre antal respondenter kan intervjuaren enklare få information 
och svar än vid ett stort antal. Intervjuaren har dessutom oftast möjlighet att 
ställa kompletterande frågor om antalet respondenter inte är alltför stort. I vår 
undersökning valde vi ett mindre antal respondenter och genomförde 
djupgående intervjuer för att undersöka hur de upplevt situationen. Vi tror inte 
att vi fått fram samma svar med exempelvis en enkät. Vi har inte i första hand 
för avsikt att dra generella slutsatser för hur det fungerar i alla organisationer, 
men vi tror att vårt resultat kommer att bli tillämpbart även på andra 
organisationer än de undersökta. 

3.1.2 Kvantitativ respektive kvalitativ undersökning 
Hur presenterar vi då våra erfarenheter på ett sådant sätt att de blir trovärdiga 
och sanningsenliga för läsaren? Måste allt verifieras med hjälp av statistik och 
siffror? Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning handlar om 
hur vi väljer att samla in och behandla data. En kvantitativ undersökning 
består till stor del av statistisk bearbetning och resultatet uttrycks ofta med 
siffror, tabeller och diagram. Målet är att kunna dra generella slutsatser. 
Positivismen är den grundläggande vetenskapliga ansatsen för denna typ av 
undersökning. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Kvalitativa studier å andra sidan har en del av sin grund i hermeneutiken, då 
de syftar till att exemplifiera, snarare än att generalisera samt att förstå och 
tolka hur människor trivs med sin situation. Som alternativ till att uttrycka 
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resultat i siffror söks svar på varför vissa förhållanden existerar. (Svenning, 
2000, Lundahl & Skärvad, 1999) Syftet med dessa undersökningar är att få en 
grundligare utredning inom ett ämne än vad en kvantitativ undersöknings-
metod kan ge (Patel & Davidson, 1994). En djupare inblick i människors 
känslor och upplevelser eftersträvas. Detta måste dock göras med utgångs-
punkt i studerade människor eller grupper. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Goodyear (tolkad av Lekvall & Wahlbin, 2001) ställer upp ett antal 
utmärkande drag när det gäller kvalitativa studier. Urvalen är oftast små och 
uppgår sällan till mer än 20 undersökningspersoner. Det är svårt att dra 
generella slutsatser om den bakomliggande populationen, av den orsaken att 
urvalen oftast görs med hjälp av icke-sannolikhetsurval. En kvalitativ 
undersökning genomförs ofta med hjälp av intervjuer, så även i vårt fall. 
Dessa intervjuer har ofta en låg grad av struktur, vilket innebär att 
respondenten är med och påverkar intervjuns innehåll. Vidare förekommer en 
större påverkan från undersökaren, då det finns ett relativt stort utrymme för 
egna tolkningar. Dessutom är undersökningsdata mer tillgängliga och 
lättförståliga. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
I och med att vi i huvudsak valde det hermeneutiska synsättet och en deduktiv 
ansats, följer det för oss naturligt att en kvalitativ studie genomförs, då vi vill 
gå på djupet inom vårt problemområde, repatriation. 

3.2 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 
Datakällor kan kategoriseras på olika sätt. Britterna brukar dela in dessa 
i ”people” och ”paper” det vill säga antigen genom information från 
människor eller från dokument. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den insamlade 
informationen kan även klassificeras som primär- eller sekundärdata. 
Primärkällor är data som ej är befintlig utan att utredaren själv sammanställer 
den. Vanligen sker detta genom undersökningar i laboratorier eller 
fältundersökningar (Lekvall & Wahlbin, 2001). Sekundärdata beskriver 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) som data tidigare insamlad av någon 
annan. Denna metod är i allmänhet enklare och billigare då det är vanligt att 
först söka dessa data och därefter komplettera med primärdata om befintligt 
material inte förslår.  
 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) existerar nästan inte undersökningar enbart 
bestående av primärdata. För att kunna tränga in i ämnet är det i stort sett ett 
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krav att forskaren använder sekundärdata. Denna kan även vara till hjälp för 
att få idéer till den egna undersökningen. Vi satte oss in i undersöknings-
området genom att använda sekundärdata. Denna utgjorde sedan stommen till 
vår teoretiska referensram och var till hjälp vid analysen. Primärdata 
insamlades parallellt i form av intervjuer för att utveckla och komplettera vår 
studie. 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vi kom fram till att vi i vår undersökning ville göra kvalitativa intervjuer, då 
vårt mål och vetenskapliga synsätt väl sammanföll med Kvales (1997:13) 
definition av en sådan: ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”. 
En intervju är ett samtal där intervjuaren har kontroll och med hjälp av väl 
valda frågor och i egenskap av god lyssnare, strävar efter ett visst syfte. En 
stor fördel med kvalitativ intervjumetod är att den kan fånga flera olika 
individers syn och åsikter. Ofta skiljer sig uppfattningar kring situationer 
drastiskt mellan olika människor. (Kvale, 1997) 
 
Vi avsåg i vårt arbete undersöka huruvida repatriationsprocesser faktiskt 
förekommer i svenska organisationer idag och i vilken utsträckning de i så fall 
påverkar repatrien och dennes närmaste omgivning. En kvalitativ intervju går 
inte ut på att kvantifiera objektiva data utan snarare tolka meningsfulla 
relationer (ibid.). Avsikten med intervjun är inte att forskaren enbart med hjälp 
av frågor ska få exakta svar, tanken är snarare att den tillfrågade i en dialog 
ska kunna uttrycka en uppfattning om sin livsvärld. (ibid.) Vi valde att 
genomföra intervjuer med två motsatta parter nämligen personer anställda på 
personalavdelningar i våra undersökta organisationer vilka sänder ut repatrien 
samt repatrien själv. Förhoppningen var att finna ett nära samarbete, men vi 
misstänkte att synen på repatriationsprocessen kunde komma att skilja 
parterna emellan.  
 
Att välja en kvalitativ eller som vissa kallar det en ostrukturerad intervjuform 
kräver att vi i egenskap av intervjuare är pålästa inom det aktuella 
ämnesområdet. Det finns inte några direkta regler eller strukturella former för 
hur en kvalitativ intervju ska genomföras eller se ut. Kvale (1997) beskriver 
dock sju olika stadier som bör genomgås i undersökningsprocessen. 
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Figur 2: Tillvägagångssätt 

3.3.1 Tematisering 
För att kunna genomföra en intervju måste forskaren klargöra vad syftet med 
undersökningen är, varför den genomförs, vad som ska klargöras samt hur 
detta ska genomföras. (Kvale, 1997) Vi funderade på vad vi ville uppnå med 
våra intervjuer och relaterade dessa till vårt syfte med uppsatsen. För att på 
bästa sätt genomföra intervjuerna har vi läst ett stort antal metodböcker och vi 
presenterar vissa väl valda delar som vi märkt återkommer och bör beaktas i 
intervjusammanhang. I tematiseringsfasen ingår även arbetet med att 
presentera befintlig kunskap och teori inom ämnet, vilket vi gör i vår 
referensram. 

3.3.2 Planering 
Kvale (1997) menar att forskaren ska planera alla dessa intervjustadier med 
hänsyn till vilken kunskap som sökes samt med hänsyn tagen till 
konsekvenser av undersökningen. Vilka personer ska intervjuas? Vi återgick i 
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denna fråga till vårt syfte och ansåg oss kunna uppfylla detta genom att 
intervjua personer både bland organisationernas representanter samt bland 
repatrier. Då intervjuer alltid blir utformade efter respondentens egna 
uppfattningar och åsikter önskade vi använda oss av flera organisationer för 
att kunna dra bättre slutsatser utifrån vår undersökning. Vårt syfte med 
uppsatsen är att visa hur dessa personer upplever fenomenet, varför antalet 
inte är det viktiga för att vara intressant utan snarare innehållet i intervjuerna 
och analysen därav (Kvale, 1997:98).  

3.3.3 Intervju 
Kvale (1997) menar att en behandlande kvalitativ intervju ska leda till en 
positiv upplevelse för den intervjuade, det optimala är att båda parter 
utvecklas och vinner nya insikter. Resultatet av en intervju beror till stor del 
på intervjuarens kunnande, känslighet och empati. Syftet med en kvalitativ 
intervju är att beskriva ett fenomen utifrån respondentens livsvärld. Intervjun 
är ämnesorienterad och området intresserar både intervjuaren och den 
intervjuade. (ibid.) Meningen var att vi skulle beskriva och förstå den 
intervjuades perspektiv för att sedan kunna tolka och registrera meningen i det 
som sagts. Vi fick i vissa fall nyanserade beskrivningar men strävade efter att 
undvika generella åsikter och istället eftersträva beskrivningar av specifika 
situationer. 
 
Systematisering av intervjuer kan göras utifrån graden av standardisering. En 
intervju med hög grad av standardisering har alla frågor och även frågornas 
följd förutbestämd. Då flera intervjuer utförs med olika respondenter ska de 
ske på samma vis med alla. En ickestandardiserad intervju är motsatsvis 
flexibel och inte förutbestämd men med ett krav på att intervjusvaren ska 
täcka informationsbehovet. (Lundahl & Skärvad, 1999) Mellantinget – den 
semistandardiserade intervjuformen passade oss bäst. Vi valde avsiktligt att 
använda oss av öppna frågor men lät delvis respondenten styra konversationen 
för att få en så naturlig samtalssituation som möjligt. Då ämnet svävade alltför 
fritt återtog vi kontrollen genom att ställa en ny fråga och därigenom styra 
inriktningen tillbaka till ämnesområdet. Intervjuerna genomfördes enligt den 
intervjuguide vi i förväg strukturerat. (Se bilagorna 1, 2 och 3) 
 
För att ge den kvalitativa intervjun en ram bör respondenten orienteras före 
och efter intervjun. Intervjuaren berättar varför intervjun genomförs och hur 
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den kommer att användas. Detta för att respondenten inte ska få en felaktig 
uppfattning och därigenom lägga in onödiga värderingar i sina svar. (Kvale, 
1997, Andersson, 1994) Vi hade i förväg sänt ut ett blad med några frågor för 
att individen skulle ha chansen att förbereda sig. Har respondenten inte 
tidigare reflekterat över ämnet som i intervjun berörs, är det ansträngande att 
svara på frågor. Det informerade samtycket är en etisk aspekt som tillsammans 
med anonymisering och konsekvenser alltid bör beaktas (Kvale, 1997). Detta 
innebar för vår del att vi, innan intervjuerna började, förutom en kort 
presentation av oss själva och vår bakgrund även kortfattat informerade om 
syftet samt vad vi ville uppnå med samtalet. Vi informerade även våra 
respondenter om att vi inte hade för avsikt att namnge varken företag eller 
respondenter.  
 
I egenskap av intervjuare tog vi respondenternas tid i anspråk. Dyrbar tid som 
våra respondenter kunde ha använt till annat, varför vi var noggranna med att 
tala om hur länge intervjun skulle pågå och att med hänsyn därtill faktiskt 
avsluta intervjun i tid. Även platsen för intervjuns genomförande var viktig. 
Miljön bör vara avskild och det är optimalt om den känns hemtam och 
avslappnad för respondenten, utan faktorer som skapar stress. Respondenten 
bör känna tillit till intervjuaren, men för den skull får inte intervjuns innehåll 
och värde bagatelliseras för att skapa en avslappnad situation. Om 
respondenten känner sig trygg kommer informationen vara mer uttömmande 
och relevant. (Andersson, 1994) Vi genomförde våra intervjuer på plats hos 
organisationerna, varför vi inte hade särskilt stor möjlighet att påverka den 
valda platsen. I de flesta fallen förde vi ostört samtalen i konferensrum eller 
kontor hos de aktuella organisationerna.  
 
De intervjuer vi genomfört har varat i cirka en till en och en halv timma. Vi 
har av praktiska skäl valt att en av oss fört hela intervjun medan den andre 
lyssnat och antecknat och i efterhand kompletterat med ytterligare frågor om 
så varit nödvändigt. Den medsittande har även haft möjlighet att observera 
respondentens reaktioner och därmed kunnat tränga djupare in i ämnet. Vi tror 
att detta underlättat för respondenten, då det är enklare att föra en diskussion 
med enbart en person åt gången. Att situationen känts avslappnad har varit 
viktigt för intervjuresultatet. Vid alla tillfällen har vi båda varit med och hela 
intervjuerna har spelats in med hjälp av en bandspelare. Fördelen med en 
bandspelare är att intervjuaren fullt ut kan koncentrera sig på vad 
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respondenten säger och inte behöver fundera på att anteckna vilket underlättar 
genomförandet av en öppen dialog med respondenten.  

3.3.4 Utskrift 
Alla intervjuer, både med repatrier och med representanter för 
personalavdelningar, skrevs ut vilket innebar ett hundratal sidor utskriven 
intervjutext. Vi gjorde detta omedelbart efter varje intervju eller åtminstone 
dagen efter. Anledningen till att utskrifterna gjordes var för att uppnå en så 
rättvisande bild som möjligt av vad som sagts under intervjun och därmed 
uppnå en högre validitet (Kvale, 1997). Intervjuerna sändes därefter i 
utskriven form över till de respondenter som så önskade och de hade 
möjligheten att läsa och till oss kommentera innehållet för att undvika rena 
faktafel och missuppfattningar.  

3.3.5 Analys - Tolkning och reflektion 
Alvesson och Sköldberg (1994) anser att reflekterande forskning är något 
mycket viktigt, men ofta bortglömt av forskare. De delar in den reflekterande 
forskningen i två beståndsdelar, tolkning och reflektion. Där tolkningen står 
för hänvisningar till empirin vilket är en enkel avspegling av verkligheten. 
Tolkningen står i centrum för forskningsarbetet. Det är viktigt att ta hänsyn till 
teoretiska antaganden, språkligt användande och forskarens förförståelse enär 
de alla påverkar tolkningen. Den andra beståndsdelen, reflektion, kan enligt 
författarna kan definieras som ”tolkning av tolkningen” (Alvesson & 
Sköldberg, 1994:12). Här handlar det om att vända blickarna inåt mot 
forskaren i egenskap av person samt det samhälle och de kulturella aspekter 
forskaren möter då det påverkar resultatet. Det är även av stor betydelse att 
forskaren är självkritisk i egna tolkningar av det empiriska materialet. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 
De utskrivna intervjuerna har sammanställts i en sammanfattad form. 
Tillsammans med relevanta teorier analyserade vi materialet och kom fram till 
en slutsats. Vi valde att presentera det empiriska materialet med 
organisationerna var för sig, då den strukturen gör materialet mer lättläst. Vi 
har dock valt att inte namnge de företag vi intervjuat eftersom det inte ger 
något mervärde. Vi har inte avidentifierat UD eftersom det är svårt med en så 
pass speciell organisation. Vår uppfattning är att undersökningen påverkas av 
vem som genomför den. I vårt fall har vi valt att genomföra den empiriska 
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insamlingen med hjälp av intervjuer och där kommer vi med stor sannolikhet 
tolka materialet utifrån våra egna värderingar. Vi inser att vår tolkning 
påverkar både genomförda intervjuer och i analysen. Vi har genom vår 
utbildning samt tidigare upplevelser i vårt liv samlat på oss en hel del 
kunskaper och upplevelser vilket gett oss en viss förförståelse av ämnet. Detta 
leder till att vi omedvetet kommer att lägga egna värderingar och tolkningar i 
uppsatsen. 

3.3.6 Verifiering 
För att i våra intervjuer uppnå en god validitet återkopplade vi hela tiden vårt 
utformande av frågeformulären till vårt syfte. Det är viktigt att både före och 
under intervjuns gång samt även i efterarbetet inta ett kritiskt förhållningssätt. 
Under intervjun bör intervjuaren emellanåt våga ifrågasätta uttalanden vilka 
exempelvis strider mot respondentens tidigare uttalanden, för att skapa 
giltighet och tillförlitlighet. (Kvale, 1997) 

3.4 URVAL 
Vi valde först och främst organisationer som i någon utsträckning använder 
sig av expatrier. Vårt urval inleddes med att vi funderade över vilka företag vi 
skulle ta kontakt med. Det första valet blev ett stort tillverkande företag vilket 
till viss del skickar ut anställda. Orsaken till att vi valde detta företag var bland 
annat närheten till universitetet och att vi fick bra kontakt med den ansvarige 
på företaget. Det andra företaget valdes på grund av att vi hade personliga 
kontakter med företaget och kände att vi där kunde på tag på rätt personer. Det 
är ett mindre företag som sällan skickar ut expatrier, men gärna hjälper till då 
någon anställd vill arbeta utomlands. Det sista valet föll på ett företag med ett 
helt bolag, enbart arbetande med utlandsprojekt. Anledningen till detta val var 
att vi ville ha med ett företag som arbetade nästan enbart med 
utlandstjänstgöringar och även här fick vi direkt kontakt med rätt person. 
Anledningen till att vi valde tre olika företag var att vi å ena sidan ville 
undersöka hur organisationer i Sverige idag hanterar sin personals 
utlandsvistelse och deras återkomst till Sverige. Å andra sidan ville vi utreda 
hur individer som under en längre tid arbetat och bott i utlandet upplevt sin 
återkomst, hur de upplevt att företaget hanterat situationen, samt hur de önskat 
att företaget skulle ha agerat. 
 



REPATRIERA MERA?!
 

~ 24 ~ 

Vi inledde uppsatsen med att forskningen inom repatriation idag inte är 
särskilt långt framskriden och vi avsåg med vår empiriska datainsamling 
undersöka om problem med repatriation förekom och hur organisationer i så 
fall kan underlätta återkomsten. Den teori vi funnit har dessutom i de flesta 
fall varit amerikansk och därmed grundad i amerikanska förhållanden både 
avseende företag och individer. Vi tror inte att dessa är direkt tillämpbara på 
svenska förhållanden och önskar därför söka empiriskt stöd. Efter diskussion 
med vår seminariegrupp kom vi fram till att det vore intressant att få en annan 
vinkling på problemet, än enbart företagens syn. Vi beslutade oss för att även 
undersöka en statlig myndighet med erfarenhet av utlandstjänster. Vårt val föll 
då på UD vars erfarenhet av utlandstjänstgöringar är stort. Vi valde mellan 
olika statliga verk och kände då att UD:s verksamhet till viss del liknar 
företagens vilket skulle underlätta en jämförelse. Det är inte så många andra 
faktorer påverkar. 

3.5 KÄLLKRITIK 
Två viktiga begrepp när det gäller att överföra teoretiska modeller till 
praktiken är validitet och reliabilitet (Kvale, 1997, Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). Dessa uttryck tillsammans med begreppet generaliserbarhet anses 
av vissa kvalitativa forskare vara ”förtryckande positivistiska” medan andra 
idag helt väljer att avstå från denna begreppsapparatur och istället använder 
sig av termer såsom tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet (Kvale, 1997:208). Vi väljer här att beskriva den något 
förvirrande terminologin och applicerar sedan detta i det resonemang vi fört 
för att skriva en god uppsats. 

3.5.1 Validitet 
Innebörden av validitet är enligt Thurén (1991) att forskaren verkligen 
undersökt det han avsett att undersöka och inte något annat. Det vill säga att 
undersökningen är giltig och inte enbart bygger på subjektiva tolkningar 
(Lincoln och Guba, 1985 i Kvale, 1997). Enligt Lundahl och Skärvad (1999) 
kan validiteten delas upp i inre validitet och yttre validitet. Inre validitet 
existerar när det är hög överensstämmelse mellan de modellbegrepp som 
används i undersökningen och den mätbara definitionen av dem. Ett annat sätt 
att uttrycka detta är att mätinstrumentet lyckas mäta det som avses mätas. 
Innebörden av yttre validitet är i vilken utsträckning resultaten i en 
undersökning kan tillämpas även i en annan situation. Vi anser att vi uppnått 
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en tillräckligt god inre validitet eftersom vi har studerat tidigare genomförd 
forskning och använt dessa kunskaper vid framställandet av en intervjuguide. 
Dessutom har vi strävat efter att ha vårt syfte i åtanke under intervjuerna. Yttre 
validitet är vi mer tveksamma till om vi uppnått men vi återkommer till detta 
resonemang under 3.5.4 Generaliserbarhet.  

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som ofta används i forskningssammanhang och med 
det avses frånvaron av slumpmässiga mätfel i undersökningen (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Enligt Thurén (1991) är det viktigt att mätningen utförs 
oklanderligt och på ett sätt som gör att alla i undersökningen arbetar på samma 
sätt. Det innebär att två undersökningar med samma syfte och samma metoder 
ska ge samma resultat det vill säga vara pålitliga, under förutsättning att de 
genomförs i en oförändrad population. (Lincoln och Guba, 1985 i Kvale, 
1997) Patel och Davidson (1994) anser att det är svårt att uppnå hög 
reliabilitet i en studie, baserad på ostrukturerade intervjuer. Intervjuaren tolkar 
svaren utifrån sin egen förförståelse och detta kan ge upphov till bedömarfel. 
Ett sätt att undvika bedömarfel är att intervjuaren är tränad samt att en 
observatör närvarar. För kvalitativa studier kan det vara svårt att uppnå hög 
reliabilitet, eftersom undersökningen bygger på uppsatsförfattarnas och 
respondenternas subjektiva uppfattningar. Vi anser att vår uppsats uppnår 
relativt hög reliabilitet eftersom vi båda har varit med under alla intervjuer och 
dessutom i förväg läst in oss på ämnet och förberett intervjuerna. Dessutom 
har vi spelat in intervjuerna vilket gjort att vi kunnat gå tillbaka och beakta 
eventuella oklarheter.  

3.5.3 Intervjuareffekt 
I en intervju framkommer subjektiva åsikter och svar, men detta är något som 
forskaren kan dra nytta utav. I åtanke bör intervjuaren dock ha på vilket sätt 
denne själv, såsom intervjuare, påverkar respondenten med sitt eget agerande, 
uttryck och minspel. Respondenten lyssnar till intervjuarens frågor och tolkar 
dem likaväl som intervjuaren lägger sin tolkning i respondentens svar. I alla 
de intervjuer vi genomfört har vi försökt följa den intervjuguide, vi i förhand 
förberett. I ganska många fall har dock respondenten lett samtalet in på frågor 
som vi avsett komma till först senare. Då avsikten varit att föra en öppen 
intervju har vi inte velat avbryta utan istället återvänt till frågor tidigare i 
mallen vid senare tillfälle om vi ansett att de behövt kompletteras. Detta har 
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lett till att alla intervjuer inte sett ut på samma sätt. Olika individer berättar 
olika mycket och har upplevt sin situation på olika sätt vilket gjort att innehåll 
och längd på intervjuerna varierat. Vi erbjöd alla respondenter att läsa en 
kopia på utskriften av intervjun för att de skulle få möjligheten att i efterhand 
komplettera med ytterligare information och korrigera rena faktafel. Alla har 
dock inte valt att läsa den. Vi har även fått tillåtelse att återkomma med 
ytterligare frågor i de fall det varit nödvändigt. 

3.5.4 Generaliserbarhet 
En viktig fråga att ta hänsyn till är huruvida forskningsresultatet går att 
generalisera det vill säga är applicerbart på andra fall än de som undersökts. 
När det gäller kvalitativa studier brukar detta ifrågasättas och det räknas som 
en svaghet jämfört med kvantitativa studier. Det är dock fullt möjligt att 
generalisera över en större krets än den undersökta även i en kvalitativ 
undersökning. I ett kunskapsrealistiskt perspektiv kan det finnas olika 
underliggande faktorer gemensamma för ett antal fenomen varifrån teori kan 
utvidgas till att gälla i en viss möjlig domän. Med domän menas i detta fall 
den mängd empiriska fakta som maximalt kan omfattas. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) Kunskapsrealismen anses ligga nära abduktion eftersom 
tolkningar tillåts och forskaren söker mönster. För att utvidga 
tillämpningsområdet till att gälla ett större område utan stöd i statistiska fakta 
bör forskare istället använda sig av befintlig sekundärdata för att styrka 
resonemanget. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Lundahl och Skärvad (1999) 
talar om att resultatet från en kvalitativ undersökning oftast används till att 
utveckla teorier och inte för att kunna generalisera något att gälla en hel 
population.  
 
I vårt fall undersöker vi endast ett fåtal organisationer vilket gör att vi 
eventuellt inte fullständigt kommer att kunna generalisera vårt resultat, men vi 
avser göra ett gott försök. Något som talar för att vi ska kunna generalisera 
vårt resultat är att vi läst in oss på ett antal olika teorier, samt i vårt urval valt 
vitt skilda organisationer. Förhoppningsvis har vi då vi skriver våra slutsatser 
en god överblick av området och därmed insikt i den svenska 
repatriationsprocessen. Att vi valt att inte undersöka flera organisationer finns 
det olika orsaker till, men ett övervägande skäl är tidsbrist. Syftet med studien 
är inte heller att exakt beskriva hur repatriationsprocessen fungerar i alla 
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svenska organisationer utan att finna en enkel och genomförbar 
repatriationsprocess. 

3.5.5 Urvalskritik 
Representanter för organisationerna har valt ut respondenterna, vilket skulle 
kunna innebära att de endast valt ut nöjda repatrier. Därmed skulle vi kunna gå 
miste om viktiga erfarenheter som missnöjda repatrier gjort. De respondenter 
vi intervjuat finns idag kvar inom organisationen, vilket innebär att alla valt att 
stanna och har ett nytt arbete som de verkar trivas med idag. Antalet 
respondenter är inte så stort och dessutom från tre olika typer av företag samt 
UD. Anledningen till att personalen anställs i utlandet varierar mellan de olika 
organisationerna. Alla vi talat med har själva varit intresserade av att få åka ut 
och har aktivt på eget bevåg letat upp och ansökt till tjänsten utomlands på ett 
eller annat sätt. Vi har dessutom till största del intervjuat manliga repatrier 
vilket kan påverka vårt resultat. Det är möjligt att det finns skillnader mellan 
manliga och kvinnliga repatrier som vi inte upptäckt eftersom vi inte 
intervjuat tillräckligt många kvinnor. Ytterligare en stor skillnad mellan våra 
respondenter är de länder de arbetat i, vissa har varit inom Europa, andra i U-
länder, vilket naturligtvis påverkar förutsättningar inför uppdraget. Ett av de 
företag vi valt är utlandsägt. Eventuellt kan det vara så att det inte ger rätt bild 
av hur svenska organisationer resonerar med sin utlandspersonal. 



REPATRIERA MERA?!
 

~ 28 ~ 



REFERENSRAM

 

~ 29 ~ 

4 REFERENSRAM 
 

Vi vill i vår referensram presentera tidigare forskning inom området 
Internationalisering, Internationell HRM samt Cross Culture Management 
och därmed ge både dig som läsare och oss författare en god bakgrund och 
insyn i de ämnesområden vi anser vara relevanta och viktiga för förståelsen 
av utlandsvistelsers påverkan. Genom att först beskriva begreppet kultur och 
hur den påverkar en individ ger vi en grundläggande och övergripande 
inledning till ämnesområdet. Nästa steg blir naturligt att presentera tidigare 
forskning kring expatriationsprocessen då vi anser att den i stor utsträckning 
påverkar den mindre utforskade repatriationsprocessen. Vi vill även 
möjliggöra jämförelser dem emellan. 

 

4.1 KULTURSKILLNADERS PÅVERKAN 
 

”Människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst 
geografiskt område under en viss period.” 

 
(En definition av kultur enligt Uppslagsboken Bonniers lexikon, 2002) 

4.1.1 Isberget – en definition av kultur 
Det är svårt att kort sammanfatta ett lands kultur. Vissa väljer främmande 
smaker, dofter, klädsel eller kanske ett lands annorlunda seder och bruk eller 
språk för att beskriva skillnader. Alla dessa faktorer är klart synliga och 
påvisbara (Black et al, 1992 A). Ett flertal författare väljer i litteraturen att 
likna nationell kultur vid ett isberg, vilket illustreras i figur 3 nedan (Black et 
al, 1992 A, Rabe, 1992). Vid första besöket i ett land syns de mest 
iögonfallande olikheterna tydligast, men i själva verket är den synliga delen 
enbart toppen på isberget. Detta medför att ju större etniska och geografiska 
skillnader, desto högre eller tydligare topp. Men Black et al (1992 A) menar 
att de synliga delarna i själva verket är uttryck för underliggande delade 
värderingar och en hel kulturs sätt att vara. Det är delen under ytan som kan 
vara mest problematisk i mötet med en ny kultur.  
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Figur 3: Det kulturella isberget 

Källa: Black et al (1992 A:34) Översättning författarna. 
 
Inom den västerländska kulturen är toppen på isberget inte särskilt hög. Våra 
länder ser förhållandevis lika ut ovan ytan, detta betyder dock inte att 
skillnaderna nödvändigtvis är mindre. Att skillnader till en början inte 
förefaller vara stora, tyder ofta på att vi inte förberett oss på skillnader på 
samma vis som vi skulle ha gjort inför mötet med en kultur, med mer 
uppenbara skillnader. Detta kan komma att innebära oväntade problem. Vid en 
närmare kontakt med en främmande kultur inser vi ofta att skillnader kan vara 
fundamentala. (Rabe, 1992) Antropologer har under många år begrundat vad 
kultur egentligen är. Det är naturligtvis inte heller fullt förklarbart med en 
sammanställning av artefakter, värderingar eller antaganden. Alla individer 
inom en kultur tänker och beter sig inte exakt lika, men delar artefakter och 

Artefakter –
synliga delar 
såsom kläder, 
beteende, 
byggnader etc.

Värderingar –
osynliga regler just 
under ytan vilka 
kan skapa 
artefakter.

Antaganden –
dessa skapar 
artefakter och 
värderingar 
och kan sänka 
ditt skepp.

Artefakter –
synliga delar 
såsom kläder, 
beteende, 
byggnader etc.

Värderingar –
osynliga regler just 
under ytan vilka 
kan skapa 
artefakter.

Antaganden –
dessa skapar 
artefakter och 
värderingar 
och kan sänka 
ditt skepp.



REFERENSRAM

 

~ 31 ~ 

värderingar som i sin tur leder till gemensamma antaganden. (Black et al, 
1992 A) 
 
Det finns en förklaring till kulturbegreppet som många forskare har funnit 
rimlig. Nämligen att individer i sin vardag utsätts för ett begränsat antal 
problem vilka måste lösas. Exempel på dessa problem kan vara att skaffa mat, 
att klä sig, vidareutbildas etc. Samhället kommer med tiden att överföra de 
bäst betraktade lösningarna till nästa generation. Detta gör att de viktigaste 
delarna av en kultur är osynliga regler och delade värderingar. (ibid.)  

4.1.2 Kulturchock 
En kulturchock är något vi upplever då vi konfronteras med en främmande 
kultur. Chocken kan uttryckas på många olika sätt, exempelvis genom oro, 
frustration, känsla av isolering, depression eller förvirring. (Marx, 1999) 
Antropologisten Oberg (1972, i Weaver, 1994) myntade 1955 uttrycket 
kulturchock för att beskriva händelseförloppet då en individ träder in i en 
främmande kultur och det sätt på vilket människan anpassar sig i denna nya 
situation. Forskare har genom åren sett på en kulturchock på olika sätt. Oberg 
valde att beskriva chocken i en medicinsk kurva, medan Adler menade att det 
var en naturlig utveckling och att individen växer och berikas tack vare 
kulturchocken. Målet blir inte att helt försöka undvika den utan snarare att 
minska den negativa upplevelsen av den. (Weaver, 1994)  
 
Anledningen till att chocken uppstår är att förväntningar av det främmande 
landet och den nya kulturen inte överensstämmer med den verkliga 
upplevelsen (Marx, 1999). Ytterligare förklaring till en kulturchock är enligt 
Weaver (1994) tre olika faktorer; förlusten av familjära uttryck, mistandet av 
relationer samt en identitetskris. Dessa tre faktorer kan inte var för sig förklara 
en kulturchocks uppkomst, men tillsammans överlappar de och kompletterar 
varandra.  
 
Kulturchocken blir större om förändringen innehåller stora skillnader i 
omvärlden. Men det faktum att individen kan förutsäga eller förvänta sig 
olikheter i den nya kulturen gör att kulturchocken blir mindre. Detta förklarar 
varför individen fortfarande upplever en kulturchock även då flytten inte går 
till en verkligt avvikande kultur. (Weaver, 1994) Oberg (i Marx, 1999) 
beskriver sex känslomässiga huvudaspekter eller symptom av en kulturchock: 
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 Överansträngning – beroende på försöken att anpassa sig. 
 

 Förlust och berövande av relationer till familj, vänner, status etc. 
 

 En känsla av att bli avvisad av personer i den nya kulturen. 
 

 Förvirring i den nya arbetsrollen, värderingar och identitet.  
 

 Oro och kanske till och med avsky eller ilska mot utländska 
tillvägagångssätt.  

 
 Känsla av hjälplöshet, då individen har svårt att klara av den nya 
utländska situationen.  

 
Det kan inte anses vara en svaghet att problem kan förekomma i mötet med en 
ny kultur. Svårigheter tyder inte heller på att individen i framtiden inte 
kommer att lyckas internationellt. Hawes och Kealy (i Marx, 1999) säger att 
de som är mest medvetna om sig själva och sina känslor oftast upplever den 
största kulturchocken, men är tack vare medvetenheten om skillnaderna även 
de som bäst kan anpassa sig med tiden. Motsatsvis säger Hawes och Kealy 
(ibid.) även att de som inte upplever någon större kulturchock snarare 
generaliserar och anpassar sig sämre till sin nya omgivning, varför upplevelse 
av kulturchock i själva verket är positivt. Även Weaver (1994) menar att de 
som hävdar att de aldrig upplevt en kulturchock antingen inte är särskilt 
medvetna om sina känslor eller faktiskt inte någon gång verkligen anpassat sig 
till en ny kultur. En kulturchock kan vara lång och djup, i medeltal brukar den 
sitta i under cirka fem till tio veckor (Marx, 1999).  
 
Det är inget nytt att individer vid en längre utlandsvistelse utsätts för en 
kulturchock. Torbiörn (1994) menar att ett typiskt mönster kan illustreras med 
hjälp av en U-kurva enligt figur 4 nedan. Han menar att kulturchocken brukar 
uppträda efter några månader, upp till ett halvår i den nya kulturen. Men att 
känslor vänder igen och successivt blir mer positiva. På motsatt vis, som en 
uppochnervänd U-kurva, beskriver han känslor gentemot hemkulturen. 
Individen upplever större saknad och värderar hemkulturen högre under den 
tid kulturchocken har störst inverkan. 
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Figur 4: Anpassning under den första tiden i en obekant kultur 

Källa: Torbiörn, (1994:100) 
 
Oberg (1979) och senare även Marx (1999) utvecklar ovanstående beskrivning 
och talar om flera olika faser i en kulturchock vilka illustreras i figur 5 nedan. 
Den första är smekmånadsfasen, som är positiv, spännande och stimulerande. 
Personen är öppen och nyfiken och redo att acceptera närmast allting oavsett 
vad som händer. Under denna fas fälls inga domar och små irritationsmoment 
överses då individen istället ser allt positivt förknippat med det nya arbetet, 
den goda maten, det trevliga landet, de nya kollegorna etc. I den andra fasen 
kommer kulturchocken. Denna fas inleds ofta med en krypande känsla av att 
något inte står rätt till, en känsla av att vara främmande, utanförskap eller 
dålig kontroll är vanligt. Även starkt negativa symptom kan uppträda i form 
av sömnproblem, irritation och en negativ syn på allt som tidigare verkat 
positivt. Den största orsaken till dessa känslor är att individen känner sig 
osäker på sig själv, på sin omgivning och på vad som komma ska i framtiden. 
Social tillhörighet saknas och de nya kollegornas tillvägagångssätt känns fel. 
Det bästa sättet att hantera dessa känslor är att se dem som en indikator på att 
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det är tid för engagemang i den egna situationen och kanske helt enkelt dags 
att läsa på om den nya situationen – både gällande egna känslor samt 
förståelsen av andras. Det absolut sämsta sättet är att ignorera de uppkomna 
obehagskänslorna och intala sig att endast de egna tillvägagångssätten är bra. 
Den tredje fasen är återhämtningsfasen, denna startar oftast ett enkelt 
accepterande av att problemen existerar. Både återhämtningsfasen och den 
slutliga anpassningsfasen är egentligen en kompromiss mellan känslorna i den 
första smekmånadsfasen och den andra kulturchocksfasen. I den sista 
anpassningsfasen kan individen arbeta effektivt och har vid denna tid skapat 
en insikt i sina begränsningar och kunskaper. Om en modell för anpassningen 
över tiden görs, relaterad till humör och känslomässig utveckling kan det se ut 
som figur 5 nedan. Den visar att kulturchocker kommer och går. Utvecklingen 
är enligt denna teori inte på något sätt linjär och ingen kan förutsäga exakt när 
dessa faser kommer att inträffa. Det beror på hur stora kulturskillnaderna är, 
individens personlighet och tidigare erfarenheter. (Marx, 1999) 

Figur 5: Breaking through culture shock 

Källa: Marx, (1999:10) Översättning av författarna. 
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4.1.3 Kulturchockens Triangel 
Marx (1999) resonerar vidare kring huruvida dagens trender med kortare 
utlandsuppdrag påverkar kulturchockens uppenbarelse och symptom. 
Författaren konstaterar att den långsamma anpassningsprocessen beskriven 
ovan uteblir, men att individen istället upplever en blandning av positiva och 
negativa känslor omedelbart. Här måste vi gå ett steg djupare och fundera över 
ytterligare faktorer som kan påverka förutom känslomässiga. Detta kan 
illustreras med hjälp av en kulturchocktriangel enligt figur 6 nedan. Alla dessa 
dimensioner verkar enskilt och tillsammans. En lycklig individ har enklare att 
komma i kontakt med nya människor och har därmed en större chans att 
utveckla sin sociala skicklighet. Våra tankar påverkar naturligtvis våra känslor 
och vise versa. 

Figur 6: The culture shock triangle 

Källa: Marx, (1999:12) Översättning av författarna 
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Känslor 
Litteraturen omnämner vanligtvis individers känslomässiga utveckling efter en 
utlandsvistelse som något positivt, men även negativa reaktioner förekommer. 
Stora förändringar i likhet med en utlandsanställning riskerar en individs 
psykiska hälsa. Exempel på detta kan vara depression, oro, alkoholism eller 
nervösa sammanbrott. Psykologiska undersökningar visar att det finns klara 
samband mellan psykiska sjukdomar och antalet stora förändringar 
exempelvis byte av land, arbete eller bostad. (Dohrenwend och Dohrenwend, 
1974, i Marx 1999) Även omgivningen påverkas av detta. En medföljande 
familj genomgår samma förändringar och organisationen blir lidande av att 
individen eller medföljande familj mår dåligt. (Marx, 1999) 
 
Tänk 
Individen förstår samspelet i sin egen familjära omgivning. Men utanför denna 
välstrukturerade och förutsägbara miljö blir det svårare att förstå vad gester 
och uttryck faktiskt betyder. I en ny kultur kan vi inte längre ta saker och ting 
förgivna, vi måste lära om på nytt. Det finns tre indelningar på 
reaktionsmönster: 
 

 Kolonialisten – reagerar inte ens på skillnader, ignorerar dem istället 
helt och hållet. 

 
 Imperialisten – Tvingar sig att reagera utifrån den nya kulturens 
mönster utan att fundera på varför eller hur olika saker hänger ihop.  

 
 Internationalisten – har insett att komplexa skillnader förekommer. 
Den här individen försöker ta redan på bakomliggande faktorer och 
accepterar skillnader och söker till sist kompromisser. 

 
Social identitet och social skicklighet 
En individ bygger under sitt liv upp ett eget ”jag”. Detta jag utvecklas speciellt 
under tonåren och ger trygghet och självkänsla. För de flesta individer finns 
det inget viktigare är just självkänslan, ”egot” eller jaget, utgör individens 
identitet (Black et al, 1992 A). Vid mötet med en annan kultur ifrågasätter nya 
värderingar och åsikter den tidigare identiteten och det gamla jaget. Den 
sociala identiteten och sociala förmågan måste omprövas och återigen 
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utvecklas och anpassas till den nya kulturen. Självutvecklingen är i längden 
positiv. (Marx, 1999) 
 

“My most positive surprise was to realize that I was born a 
survivor and that I could deal with problems. It was very good for 
my self-image and I learned that I had a lot of staying power.” 

 (Marx, 1999:17) 

4.2 EXPATRIATION 
Multinationella företag väljer emellanåt att sända ut pålitliga medarbetare till 
andra länder med ett visst uppdrag att utföra (Adler, 1997). Dessa personer 
kallas för expatrier. Vi har tidigare berört detta begrepp och det används 
mestadels för att beskriva en medarbetare som sänts utomlands av 
moderbolaget för att arbeta på långtidskontrakt, oftast flyttar hela familjen 
med. Det finns olika sätt att klassificera expatrier. Borg och Harzing (1995) 
har definierat fyra olika typer av expatrier. Parent-Country-Nationals (PCN) 
är en medarbetare som sänts ut från landet där moderbolaget har sitt säte. 
Detta är det traditionella sättet att se på expatrier det vill säga att en 
medarbetare från huvudkontoret tilldelas ett uppdrag i ett dotterbolag. De 
anställda som har värdlandet som hemland kallas för Host-Country-Nationals 
(HCN) eller lokala medarbetare. En tredje kategori medarbetare är de som 
varken tillhör värdlandet eller moderbolagets land utan istället har sänts till 
värdlandet från ett tredje land så kallade Third-Country-Nationals (TCN). Den 
sista kategorin är Foreign-Country-Nationals (FCN) och det är de 
medarbetare som anställts från något annat land till huvudkontoret. Även 
andra uttryck används i litteraturen. Vi har valt att fokuserar på PCN och 
väljer därför att använda uttrycket expatrie om dessa och syftar vi till någon 
annan form av expatrie anges detta.  
 
Att anställa en expatrie kan komma att kosta upp till tio gånger mer än lokal 
personal, så kallade HCN, skulle göra. Trots detta väljer organisationer ofta att 
använda utlandsanställda. Exakt vad en expatrie kommer att kosta 
organisationen är det få som kan förutsäga, men det innebär alltid stora 
kostnader i form av språkkurser, resor, hotell eller annan boendeform, flytt, 
lönetillägg. (Ström et al, 1995) En dålig expatriation kan leda till att uppdraget 
avslutas i förtid. Den första och största kostnaden är enligt Black et al (1992 
A) direkta flyttkostnader. Att skeppa en expatrie med familj är mycket 



REFERENSRAM

 

~ 39 ~ 

kostsamt. En annan kostnad är den tid under vilken expatrien är ineffektiv i 
företaget. Denna består först i en förberedande period samt efter ankomsten 
till det nya landet, en period då expatrien anpassas till den nya kulturen och 
det nya arbetet. Dessutom fördubblas lönekostnaden för expatrien under 
utlandsvistelsen. Av denna anledning blir det mycket kostsamt om uppdraget 
dessutom avslutas i förtid vilket innebär att den initiala investeringen inte 
återbetalas i form av effektivt arbete. Ett misslyckat uppdrag kan även bli 
kostsamt beroende på förstörda relationer med myndigheter, kunder och 
leverantörer i värdlandet. (Black et al, 1992 A) 
 
Enligt Adler (1997) hjälper moderföretaget i de flesta fall till med praktiska 
göromål såsom flytthjälp, bostad, bil etc. Stödet är sämre i fråga om 
anpassning till den främmande kulturen exempelvis språk, kännedom om 
invånare och värdland, dess olika värderingar etc. 

4.2.1 Varför använder organisationer expatrier?  
Det finns olika orsaker till att organisationer väljer att sända ut expatrier 
istället för personal med liknande kunskap och erfarenhet i värdlandet. Även 
på individnivå finns det olika motiv till att eftertrakta och acceptera en 
expatrietjänst. Vi vill först utreda varför expatriation förekommer i 
organisationer och fortsätter sedan under nästa rubrik med individens motiv. 
 
Orsaker till att ett företag väljer att använda sig av expatrier kan variera och 
uppdraget kan påverkas av det resultat företaget vill uppnå. Jackson (2002) tar 
upp tre viktiga orsaker till att företag använder expatriation. Det främsta 
motivet kan vara att företaget vill implementera sin strategi i dotterbolaget och 
det enklaste sättet att göra detta är att sända någon med denna kunskap till 
dotterbolaget.  
 
Ytterligare en viktig orsak till att företag använder expatriation är att 
tillgodose individens behov av karriärutveckling. Det finns några aspekter att 
tänka på i detta sammanhang, att i bedömningen av individen inkludera 
karriärutvecklingen och även att se till att det finns medarbetare som stöttar 
och hjälper individen att utvecklas i sin karriär. Företaget bör även främja 
individens utvecklingsmöjligheter genom att se till att han får arbetserfarenhet 
och utbildning. (Jackson, 2002) 
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Den tredje orsaken Jackson (2002) tar upp är att företag använder expatriation 
som en möjlighet för anställda att medverka i sin karriärplanering. Han 
nämner några olika anledningar till detta. Lojalitet från anställda frambringas 
om företaget har ett bra program för karriärplanering, vilket även kan leda till 
att bra medarbetare arbetar kvar. Företaget bör se till att ha lite 
framförhållning, vara förberedda och vilja lära under resans gång. Det vill 
säga tillvarata befintlig kunskapen. En annan orsak kan vara att klargöra 
uppdragets och utlandsvistelsens roll i karriärsammanhanget för att motivera 
goda prestationer. Om medarbetarna vet var arbetet kan leda är de generellt 
sett mer motiverade till att prestera bra. Den sista orsaken Jackson tar upp är 
att försöka införliva företagets mål med individens mål och ambitioner så de 
stämmer bättre överens. 
 
Andra forskare har ytterligare tankar om varför expatriation förekommer. 
Borg och Harzing (1995) tar upp tre olika motiv. Det första är att tillsätta 
positioner i dotterbolaget där HCN inte är kvalificerade för arbetsuppgifterna. 
Moderbolaget vill överföra teknisk och administrativ kunskap från hemlandet 
till värdlandet och även utöva viss kontroll över dotterbolaget. Torbiörn 
(1994) är av samma åsikt då han menar att möjligheten att flytta personal 
inom en organisation är viktig för att effektivt kunna utnyttja företagets 
kompetens. Av denna anledning skapas idag så kallade interna 
arbetsmarknader inom företag (ibid.). Den andra orsaken som Borg och 
Harzing (1995) pekar på är ledarskapsutveckling. Expatriationen ger enligt 
dem ledare i företaget internationell erfarenhet och lär dem att förstå hur 
dotterbolaget fungerar vilket kan underlätta framtida beslut. Organisatorisk 
utveckling är det sista motivet. Enligt Borg och Harzing (ibid.) blir ledare i 
företaget mer öppna för främmande kulturer samt utvecklar ett kontaktnät i 
andra länder, vilket kan underlätta för dem senare i karriären då de blir mer 
öppna för decentralisering av dotterbolag. Enligt Black et al (1992 A) anser 
vissa forskare att det ibland finns ett visst motstånd bland HCN gentemot 
moderbolaget. De är födda, uppvuxna och utbildade i värdlandet och kan se 
främling som motståndare. HCN-chefer som inte förstår företaget och dess 
strategier kan förstöra mer än de bidrar med.  

4.2.2 Varför är expatrietjänster attraktiva? 
Individer har olika skäl till att acceptera eller söka sig till en 
utlandstjänstgöring. För många är det ett steg i den karriärutveckling de 
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eftersträvar. Det finns olika strategier för karriärutveckling där Jackson (2002) 
nämner tre varianter. Den första är baserad på att individen förlitar sig på att 
tillfälligheter ger denne rätt jobb vid rätt tillfälle. Den andra varianten är att 
företaget tar hand om individens karriär. Slutligen en tredje variant som 
innebär att individen själv designar en karriärplan, vilket kan verka 
motiverande och sporra till goda prestationer. Jackson (2002) tar upp en del 
faktorer vilka kan påverka individen att välja en internationell karriär. Positiva 
faktorer som gör att individen väljer en internationell karriär kan vara ett 
gränsöverskridande kulturutbyte, möjligheten att utveckla sina språkkunskaper, 
möjligheten till intressantare arbetsuppgifter med större ansvar och status, 
högre lön, karriärutveckling, utsikten till ett bra boende, bra klimat och bra 
socialt liv, ett liv med högre livskvalité och en bra situation för familjen. 
Negativa faktorer som kan göra att individen tackar nej är om platsen är 
ociviliserad, farlig eller politiskt instabil, ett otillfredsställande arbete med hög 
risk för misslyckande, problem med att få familjen att följa med, 
otillfredsställande lön, ovillighet att lära sig nytt språk eller om en ny kultur.  
 
Marx (1999) beskriver olika lärdomar människor som arbetat internationellt 
gjort. Större självförtroende, mer tolerant och bättre på att lyssna, större 
känslighet mot andra kulturer, bättre förståelse för människor, bättre 
självsäkerhet och större oberoende, diplomatisk förmåga och en högre grad av 
flexibilitet. 

4.2.3 Rekrytering av expatrier 
Olika forskare har olika åsikter om vad som är avgörande för huruvida 
expatriationen kommer att lyckas eller inte. Många hävdar att rekrytering och 
förberedelser är de viktigaste faktorerna. När det gäller rekrytering har Tung (i 
Borg & Harzing, 1995) fastställt att det främst är fyra faktorer hos expatrien 
som påverkar ”lyckandegraden”. De är teknisk kompetens, personliga 
egenskaper, förmåga att skapa relationer och slutligen fallenhet för att hantera 
omvärldsvariationer och familjesituation. 
 
Mendenhall och Oddou (i Borg & Harzing, 1995) är av annan uppfattning och 
tar upp fyra olika dimensioner gällande expatriens anpassningsförmåga. De 
menar därför att rekryteringen, för att minska risken för misslyckande, bör 
fokusera på de styrkor och svagheter som den blivande expatrien uppvisar 
inom varje dimension. De fyra dimensionerna är:  
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 självorienterande, vilken är inriktad på individens självsäkerhet och 
självaktning. 

 
 anpassningsförmåga till andra, vilken fokuserar på individens förmåga 
att anpassa sig till värdlandet och dess invånare. 

 
 iakttagelseförmåga, vilken handlar om individens förståelse för den 
främmande kulturen. 

 
 kulturell skillnad, vilken syftar till den grad värdlandets kultur skiljer 
sig avsevärt från hemlandets.  

4.2.4 Kulturträning 
Något som ofta tas upp i litteraturen är kulturträning det vill säga att expatrien 
bör genomgå någon form av förberedande kurs inför sin utlandstjänstgöring. 
Black et al (1992 A) säger att organisationen bör hjälpa expatrier att göra rätt 
genom att utbilda dem innan uppdraget börjar. Författarna menar att en 
förberedande kurs skulle underlätta för expatrien under dennes utlandstjänst 
och enligt dem handlar det inte om huruvida organisationen ska tillhandahålla 
kurser utan snarare vilket innehåll dessa kurser ska ha. Black et al (ibid.) 
föreslår inlärning enligt en trestegsprocess där första steget handlar om att 
uppmärksamma skillnaderna gentemot hemlandet. I detta fall berör det 
framförallt normer, värderingar och invånarnas beteende. Nästa steg 
är ”kvarhållande” vilket innebär att expatrien ska reflektera över de kulturella 
skillnaderna. Ju mer expatrien tänker på detta desto mer medveten blir denne 
om vad han/hon anser vara acceptabelt beteende och huruvida detta beteende 
känns bekvämt att användas av individen själv. Det tredje och sista steget är 
att prova det nya handlingssättet. Individen har sett och förstått hur invånarna i 
landet fungerar och måste nu ta ställning till om denne vill förändras och 
anpassa sig till det nya landet eller hålla fast vid sitt gamla sätt att leva. 
Utbildning för expatrier bör främst fokusera på att medvetandegöra 
individerna på att skillnader förekommer, se till att de bygger upp kognitiva 
kartor genom vilka de kan förstå skillnaderna och slutligen att de får praktisera 
agerandet som de behöver för att klara arbetet under utlandsvistelsen. Att 
expatrierna är medvetna om detta gör att de lättare anpassar sig till den 
främmande kulturen. 
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4.2.5 Stresshantering hos expatrier 
Anderzén (1998) genomförde en undersökning om stress hos expatrier och 
deras familjer. Hon undersökte stressnivåer före, under och efter 
utlandstjänstgöring. Alla fick fylla i en enkät samt lämna blodprov vid ett par 
olika tillfällen i samband med utlandstjänstgöringen. Samtidigt undersökte 
författaren en kontrollgrupp vilken inte varit utomlands för att se om det fanns 
skillnader mellan grupperna. Resultatet av undersökningen är att 
kulturchocken som kan upplevas vid flytt till ett annat land inte är allmängiltig 
utan beror på de individuella egenskaper, såsom livserfarenhet, 
anpassningsförmåga och kontrollbehov, individen besitter. Individen påverkas 
också av situationen denne befinner sig i, huruvida det finns någon social 
support och kulturella skillnader mellan länderna. Dessutom fann Anderzén 
(1998) att efter en sexmånaders period rapporterade expatrier ett sämre 
välbefinnande än sina medföljande partners. Författaren upptäckte att det 
första året utomlands var det mest kritiska, efter ett år började individerna må 
bättre. Hon pekar på vikten av att ta hänsyn till individuella egenskaper vid 
utsändandet av en individ på ett utlandsuppdrag eftersom de i hög grad 
kommer att påverka individens mentala och fysiska hälsa. 

4.2.6 Mentorskap vid expatriation 
Under själva utlandsvistelsen kan företaget underlätta för expatrien. Dowling 
et al (1999) föreslår att företaget tillsätter en mentor med ansvar för expatrien 
under dennes utlandsvistelse. Mentorn bör befinna sig på en högre position än 
expatrien och känna expatrien personligen. Den största orsaken till att 
företaget bör använda sig av mentorer är för att stäva problemet med ”out of 
sight, out of mind” syndromet. Detta sker genom att mentorn ser till att 
expatrien blir uppdaterad gällande relevant information om förändringar på 
arbetsplatsen. Dessutom bör mentorn se till att expatrien inte glöms bort i 
fråga om befordran och dylikt.  

4.2.7 Dubbla karriärer vid expatriation 
En av de största orsakerna till att ett uppdrag misslyckas är att en medföljande 
inte trivs eller finner sig tillrätta i den nya kulturen. (Black et al, 1992 A) 
Andelen par med två karriärer är i dag stor och ökar enligt Torbiörn (1994). 
Olika undersökningar inom detta område visar att ämnet är viktigare idag än 
för några år sedan eftersom båda makar oftast har en karriär idag. Detta 
innebär att den ena parten tvingas ge upp sitt arbete för att flytta med sin 
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partner. När paret kommer till det nya landet blir vardagslivet annorlunda och 
kräver ofta stor anpassning. Ju större skillnaden i kulturen är från hemlandet 
desto större bli anpassningssvårigheterna (Black et al, 1992 A). Expatrien har 
sitt arbete med dess rutiner och kan få viss hjälp av företagets anställda att 
anpassa sig, medan medföljande på egen hand får sköta allt praktiskt såsom 
skötsel av hem och familj. Medföljandes vardagsliv saknar ofta ”rutiner” och 
det är upp till individen att på egen hand finna dessa. Även språket kan ställa 
till problem för en medföljande eftersom denne måste klara av vanliga 
vardagssysslor och därmed träffa människor vilka kanske enbart talar ett språk 
vilket den medföljande inte förstår. På företaget klarar sig ofta expatrien bättre 
med befintliga språkkunskaper då det vanligen finns någon som talar engelska 
eller annat världsspråk. (Dowling & Schuler, 1990) 
 
Frazee (1996) ger i sin artikel tre olika förslag för att underlätta anpassningen 
för ”dual-career-couple” (par med två karriärer). Det första författaren nämner 
är att se till att expatrien och framförallt partnern får förstahandsinformation 
om landet och dess kultur, gärna genom att träffa tidigare expatrier och deras 
maka/make. Det andra förslaget är att företaget och dess personalavdelning 
ska verka som rådgivare i karriären och bland annat ställa upp med råd och 
hjälp om partnern skulle vilja arbeta under expatriationsperioden eller göra 
något annat såsom studera. Det sista rådet är att upprätthålla ett stödjande 
nätverk. Exempelvis se till att familjen har tillgång till Internet och kan 
upprätthålla kontakten med hemlandet. Black et al (1992 A) har funnit att 
både familjesupport och stöd från värdlandets innevånare kan hjälpa. Dessa 
kan då både stötta moraliskt samt med rent praktiska funktioner i det nya 
samhället.  

4.3 REPATRIATION 
Baughn (1995) behandlar det faktum att det kan vara svårt att återvända till 
hemlandet efter en utlandstjänstgöring. Många repatrier upplever att deras 
karriär inte utvecklats enligt förväntningar. De kan också känna att de förlorat 
kontakten med företaget samt värderingar och normer existerande inom 
organisationen. Individen uppfattar att denne förlorat många personliga 
kontakter och inte hängt med i den tekniska utveckling som skett i företaget 
under utlandsvistelsen. Dessutom upplever många repatrier att de haft större 
ansvar, inflytande och status i arbetet utomlands jämfört med det nya arbetet 
på hemmaplan. Detta i kombination med att det sociala livet i hemlandet har 
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förändrats kan göra att repatrien upplever återvändandet problematiskt. 
Baughn (ibid.) tar upp en amerikansk undersökning vars resultat är att de 
negativa känslor repatrien kan känna oftast inte har med utlandstjänstgöringen 
att göra utan beror på att återanpassningen inte fungerat bra. Enligt 
undersökningen var 82 procent nöjda med utlandsuppdraget men endast 35 
procent var nöjda med repatriationsprocessen. Den hemvändande repatrien 
drar då ofta slutsatsen att företaget inte förstår att utnyttja den nyvunna 
kompetens som utlandsvistelsen bidragit till (Torbiörn, 1994). 

4.3.1 Ett teoretiskt ramverk för repatriation 
Black et al har i en artikel (1992 B) presenterat ett förslag på ett teoretiskt 
ramverk rörande repatriationsanpassning. De menar att repatriationsprocessen 
är påtagligt skild från andra former av arbetsanpassning exempelvis byte av 
arbete inom landet eller expatriation. Då de skrev denna artikel 1992, påtalade 
de att temat repatriation i jämförelse med expatriationsprocessen var lite 
utforskat. Artikeln är idag tolv år gammal, men vi har fortfarande inte hittat 
speciellt mycket skrivet inom ämnet varför vi anser det relevant att presentera 
deras tankar här. De resonerar kring varför repatriationsprocessen är så pass 
mycket mindre utforskad än expatriationsprocessen. Anledningar till att 
expatriation fokuserats är bland annat att ett stort antal uppdrag misslyckats 
vilket lett till stora direkta och indirekta kostnader, många uppdrag som 
slutförts anses vara ineffektiva vilket även detta medfört stora kostnader. 
Förekommer liknande problem vid repatriation? Black et al (ibid.) menar med 
stöd från ett antal andra forskare att repatriationsprocessen inte på något sätt är 
enkel, de menar till och med att den kan vara svårare än expatriationen, att 
många repatrier är missnöjda med repatriationen och det faktum att cirka 25 
procent av alla repatrier i USA lämnar firman inom ett år. Den obefintliga 
teoretiseringen förklaras av Black et al med oförståelse för de specifika 
problemen kring repatriationen. (ibid.) Vi får anledning att återkomma till 
Black et al och deras ramverk senare. 

4.3.2 Motiv till en repatriationsprocess 
Att återvända till sitt hemland efter en utlandsvistelse kan enligt Torbiörn 
(1994) innebära större problem än motsvarande anpassning till värdlandet. 
Tidigare har vi beskrivit detta som ett U-förlopp (se 4.1.2). Repatriations-
processen tillsammans med expatriationsprocessen, det vill säga den 
anpassning som krävs vid flytt till ett annat land, kan beskrivas som ett W-
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förlopp. Torbiörn poängterar dock att detta bygger på antagandet att 
hemkomstförloppet bygger på samma psykologiska förlopp som utflyttning 
och dess anpassningsprocess. Han stödjer detta resonemang under den 
förutsättning att det enbart är omställningen i sig och storleken av den som är 
påfrestande. Ett alternativ till detta synsätt är dock att anpassningen vid utresa 
är olik den anpassning som sker vid hemkomst. Han resonerar här som att 
individen vid utresan måste ”avläras” samt ”nyinläras”, men vid hemresan är 
det främst avlärning som är aktuellt. Detta resulterar i så fall i att expatriation 
och repatriation är påfrestande av olika orsaker. Black et al (1992 A) talar om 
att han i en undersökning kommit fram till att så många som 60 procent av 
amerikanska, 80 procent av japanska och 71 procent av finska expatrier 
upplever någon form av kulturchock även vid återvändande till hemlandet. 
 
Tung (1988) tar upp att problemet med repatriation är dubbelt, dels 
utvecklingsmöjligheter i karriären och dels återanpassning vid återkomsten. 
De flesta företag har välutvecklade program för att förbereda expatrien vid 
utflytten medan de saknar en handlingsplan vid återkomsten till hemlandet. 
Detta eftersom problemen vid repatriation har ansetts vara minimala. 
Individen återvänder hem till en välbekant miljö.  
 
Varför är i så fall repatriationsprocessen olik annan anpassning? Black et al 
(1992 B) förklarar skillnaden i typ av anpassning och i grad av anpassning 
avseende en flytt eller byte av arbete inom landet och en repatriation. I båda 
fall finns det faktorer inom arbete, organisation och omvärld som påverkar 
anpassningsprocessen, men det som skiljer är omfattningen av dessa. 
Generellt sett kommer skillnaderna att vara större i en repatriationsprocess än i 
en flytt inom landet. Denna teori stöttas av Hofstedes (1980 i Black et al, 1992 
B) studier, då han menar att skillnader i motsvarande faktorer inom länder är 
mindre än mellan länder, där politiska system, språk och strukturell struktur 
påverkar. Den andra skillnaden består i frånvaron från hemlandet. Individen 
har förändrats exempelvis i attityd, värderingar, vanor etc. samtidigt som delar 
i omgivningen, i detta fall hemlandet, också förändrats, exempelvis gällande 
teknologi, normer i samhället, ekonomi och organisation. Under 
repatriationsprocessen kommer dessa förändringar att krocka med varandra i 
en kraftig sammanstötning, medan den individ som varit kvar i hemlandet kan 
ha förändrats i takt med landets utveckling. Har företaget dessutom haft 
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en ”out of sight, out of mind”-attityd (se 4.3.3) gentemot repatrien förstärks 
denna krock. (Black et al, 1992 B) 
 
Expatriation och repatriation är troligen mer likt varandra på så vis att båda 
innehåller momentet flytt mellan länder och allt vad det medför. Vanligen har 
expatrien aldrig levt i det land denne flyttar till. Black et al (1992 B) hänvisar 
till en tidigare avhandling av Black & Gregersen där resultatet var att 80 % av 
alla återvändande repatrier precis avslutat ett uppdrag i ett land där de inte 
tidigare, före det nyss avslutade uppdraget, bott. Detta skulle i så fall leda till 
skillnader i förväntningar inför utlandsuppdraget – som de inte tidigare kunnat 
ha egna erfarenheter ifrån och återkomsten till hemlandet, där de faktiskt 
själva tidigare levt och gjort erfarenheter. Detta tyder i så fall på att 
repatriationsprocessen skiljer sig från expatriationsprocessen i stort. En mer 
ingående beskrivning av detta framkommer under punkt 4.3.4. Det finns 
naturligtvis ytterligare faktorer som skiljer mellan arbetsbyte inom landet och 
expatriation eller repatriation. Men avsikten med ovanstående resonemang är 
att påvisa anledningen till varför området repatriation är viktigt och varför det 
ska behandlas som en egen del i utlandsvistelsen. (Black et al, 1992 B) 
 
Ett problem enligt Tung (1988) är om individen inte får möjlighet att utnyttja 
sina nyvunna kunskaper i sitt nya arbete. Detta är dock ett större problem i 
USA än i övriga världen eftersom den amerikanska hemmamarknaden är stor 
och internationell erfarenhet inte anses lika viktig där som i exempelvis 
Europa. Tung (ibid.) pekar på tre faktorer som hon anser påverkar 
repatriationsprocessen och vilka svårigheter individen har att återanpassa sig. 
Det är utlandstjänstens varaktighet, expatriens erfarenhet och den högsta 
ledningens attityd gentemot internationalisering. Generellt gäller att ju längre 
uppdrag desto svårare är återanpassningen av individen, främst av tre olika 
skäl. Den första orsaken är att när individen försvinner ur sikte är det enkelt att 
denne glöms bort, som andra skäl anges att organisationen förändras vilket 
kan innebära att individens tidigare position blir överflödig eller av mindre 
betydelse. Det sista skälet är att det förekommer teknisk utveckling inom 
organisationen vilket kan innebära att individens tekniska kompetens blir 
inaktuell. När expatriens erfarenhet utvärderas kan den innebära ett problem, 
men den påverkar endast repatriationen om individen är oerfaren. Tidigare 
förekom det enligt Tung (ibid.) expatrier som flyttade från land till land och 
sällan återanpassades till hemlandet och då existerade inte problemet med 
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repatriation. Idag är det vanligare med något eller ett fåtal uppdrag för att 
sedan återkomma till hemlandet. Ett utlandsuppdrag räknas som en del av 
utbildningen till en högre position i företaget. Detta innebär att individer som 
återvänder till hemlandet måste repatriera till skillnad mot tidigare då de 
stannade utomlands. Företaget har investerat pengar i individens 
utlandsvistelse vilket är orsaken till att repatriera individen på ett bra sätt som 
gör att denne väljer att stanna kvar i företaget. Nu har vi långt om länge 
förklarat varför repatriationsprocessen är viktig och det är dags att övergå till 
hur den kan gå till. 

4.3.3 Repatriationsprocessen 
Oftast avslutas en utlandstjänstgöring med att individen återvänder till 
hemlandet även om det förkommer en direkt övergång till ett nytt 
internationell uppdrag. Repatriationsprocessen som individen genomgår vid 
återvändandet till hemlandet kan enligt Dowling et al (1999) delas in i fyra 
olika närbesläktade faser. (Se figur 7)  

Figur 7: Repatriationsprocessen 

Källa: Dowling et al, (1999:206) Översättning av författarna 
 
Förberedelsefasen handlar om att utarbeta planer för framtiden och informera 
sig om det nya arbetet på hemmaplan. I vissa företag tillhandahålls checklistor 
eller en grundlig förberedelse för både expatrien och dennes familj. Detta är 
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dock inte vanligt förekommande i multinationella företag enligt Dowling et al 
(1999). 
 
Fysisk omflyttning hänvisar bland annat till de praktiska element som uppstår 
vid återvändandet såsom flytt av personliga saker, men även uppbrytande från 
nya vänner och bekanta. Många företag använder sig av flyttfirmor och 
flyttkonsulenter på plats när det gäller dessa angelägenheter. Enligt Dowling 
et al (1999) finns tillvägagångssätt för dessa handhavanden ofta formulerat i 
företagets policy.  
 
Övergångsperioden är den tid som förflyter innan repatrien med familj har 
funnit sig tillrätta i hemlandet igen. Det kan gälla att anpassa sig till en 
tillfällig bostad, skaffa nytt körkort/id-handling, skola till barnen, arbete till 
medföljande. Även här hävdar Dowling et al (1999) att många företag 
använder sig att konsulenter eller den egna personalavdelningen för att 
underlätta repatriens återanpassning. 
 
Den sista fasen, återanpassningen, handlar om striden med en omvänd 
kulturchock och en karriär som inte utvecklas enligt förväntningar. Dowling et 
al (1999) tar upp det faktum att av dessa fyra faser är det den sista som är 
minst utredd, kanske beroende på att den är komplex och beroende av flera 
olika faktorer vilket gör den svår att förstå.  
 
Det finns faktorer som påverkar återanpassningsprocessen för en repatrie. 
Enligt Dowling et al (1999) är de flesta av dessa faktorer arbetsrelaterade och 
beroende av repatriens förväntningar inför framtiden. De flesta expatrier 
förväntar sig att utlandstjänsten ska vara ett steg uppåt i karriären, att de ska 
hamna på en högre position i företaget efter utlandsvistelsen och att de ska få 
något i utbyte mot vad de försakat under utlandsvistelsen såsom medföljande 
partners karriär. Detta skapar ängslan för hur individens karriärutveckling 
kommer att bli. Denna oro kan ta sig uttryck långt innan repatrien planerar att 
återvända till hemlandet. Ett uttryck som ofta används är ”Out of sight, out of 
mind” (Dowling et al, 1999:208) det vill säga den som inte syns finns inte 
heller i tankarna hos huvudkontoret i hemlandet. Många upplever att de blivit 
förbigångna av andra då de återvänt hem och att de hamnar på en lägre 
position än de förväntat sig. Trenden inom företag är enligt Dowling et al 
(ibid.) att företaget inte garanterar sina utlandsanställda någon särskild 
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position i företaget utan de blir placerade där det finns plats. Detta kan skapa 
problem vid rekrytering av nya expatrier eftersom ingen vill ta en utlandstjänst 
om det inte kommer att ge något i slutändan.  
 
En annan faktor som påverkar anpassningsprocessen är hur företaget värderar 
den internationella kunskap som repatrien har skaffat sig under sina år 
utomlands. Ofta får repatrien inte nytta av sina nyvunna kunskaper i sitt nya 
arbete i hemlandet. Detta kan skapa en hög personalomsättning eftersom 
repatrien inte är nöjd med sitt nya arbete och därför väljer att söka sig till ett 
annat företag som mer uppskattar hans/hennes kompetens. (Dowling et al, 
1999) 

Figur 8: Repatriens återanpassning 

Källa: Dowling et al (1999:214) Översättning av författarna 
 
Ytterligare en omständighet, som påverkar, är hur repatrien uppfattar sin nya 
roll. Det faktum att repatriens förväntningar inte stämmer överens med den 
verklighet som individen återvänder till, har verkan på dennes syn på sin nya 
roll. Repatrien är påverkad av sin utlandsvistelse och har säkerligen förändrats 
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ganska mycket, både i sätt att vara och sin uppfattning om omvärlden. 
Samtidigt har organisationen/arbetsplatsen förändrats och även det sociala 
spelet hemma. Detta kan skapa problem för repatrien om denne inte är 
medveten om detta. Figur 8 speglar detta förhållande. (Dowling et al, 1999) 
 
Oftast ses utlandsvistelsen som en befordran. Expatrien får större 
självständighet, mer ansvar och oftast en högre samhällsposition än hemma. 
Vid återvändandet till hemlandet förlorar repatrien ofta sin status och 
behandlas därmed på samma sätt som innan utlandstjänstgöringen. I många 
fall får repatrien dessutom lägre lön efter hemkomsten på grund av att denne 
inte längre ersätts med traktamente för utlandsboende etc. Ytterligare en 
negativ företeelse vid återkomsten kan vara att repatrien under 
utlandsvistelsen haft beslutsansvar och efter återkomsten inte längre har 
samma befogenheter. Detta påverkar givetvis repatrien vid hemkomsten och 
kan försvåra anpassningen till hemlandet. En australiensisk repatrie 
säger: ”Over there, you are the big fish in the small pond. Back home, you 
return to being the small fish in a big pond.” (Dowling et al, 1999:215) 
 
En viktig aspekt både vid expatriation samt repatriation är sociala faktorer. 
Det faktum att repatrien återvänder till en bekant omgivning kan underlätta 
jämfört med expatriationen därför att individen tvingades anpassa sig till en 
helt främmande kultur, men det kan även skapa problem. Vissa repatrier är av 
åsikten att hemlandet inte förändrats och tror sig kunna fortsätta på samma sätt 
som innan utlandsvistelsen, vilket sällan stämmer eftersom både repatrien och 
hemlandet har förändrats. Andra har förskönat livet i hemlandet för att kunna 
klara av livet som expatrie och blir vid återkomsten besviken eftersom deras 
förväntningar inte överensstämmer med verkligheten. En omständighet, som 
påverkar hur väl repatrien och dennes familj återanpassas till hemlandet, är i 
vilken utsträckning familjen har kunnat uppdatera sig om vad som hänt 
hemma. Ytterligare en omständighet som påverkar återanpassningen är om 
familjen lyckats upprätthålla eller har möjlighet att återupprätta det sociala 
nätverk de lämnat bakom sig vid utflytten, en hel del kan ha förändrats med 
vänner och släktingar. Förutom detta kan det ha funnits en utvecklad social 
gemenskap mellan expatrier på orten. Expatrien med familj vill prata om sina 
erfarenheter men det finns inte samma intresse för det i bekantskapskretsen. 
Allt detta är faktorer som till stor del påverkar både repatrien och dennes 
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familj. Även barn kan få problem med återanpassning till skolan och med att 
hänga med i allt som hänt under tiden de varit borta. (ibid.)  

4.3.4 Kulturella och individuella förändringar 
Under den tid individen befinner sig i utlandet kommer både individen och 
hemlandskulturen att förändras på olika sätt och i olika utsträckning. 
Hemlandet förändras troligen gradvis och kanske inte den kvarvarande 
omgivningen ens reagerar på dessa förändringar medan expatrien samtidigt, 
under sin utlandsvistelse, fått nya synsätt och perspektiv och därigenom skapat 
nya förväntningar på hemmiljön. Torbiörn (1994) menar att individen i 
samband med en kulturchock ofta känner oro och vilsenhet medan reaktioner 
på återanpassningen till hemlandet ofta leder till besvikelse. Felaktiga 
förväntningar påverkar i stor utsträckning återanpassning till hemlandet. Se 
figur 9 nedan. (ibid.) 

Figur 9: Påverkan av individuell och kulturell förändring 

Källa: Torbiörn, (1994:112) Omarbetad av författarna. 
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Hur stora förändringar är kan inte generaliseras, det beror bland annat på tiden 
individen har varit borta samt hur denne levt under denna tid. Ju längre 
utlandsvistelsen varat desto svårare blir återanpassningsprocessen. Även 
specifika händelser i hemmiljön exempelvis i familjen, i umgängeskretsen, på 
arbetsplatsen, i landet etc. gör att återkomsten skiljer sig mer mellan olika 
individer än vad utreseprocessen gör. Detta leder till att en generell 
återanpassningsprocess är svår att skapa. Torbiörn visar olika typer at 
situationer som möter varje individ vid hemkomsten. (ibid.) 
 
Både Repatrien och hemkulturen oförändrat - Förväntningar stämmer 
Den första situationen illustrerar individ och hemkultur där båda är 
förhållandevis oförändrade. En återvändande person, vilken inte varit borta 
under en längre tid kan som regel ganska snabbt återanpassa sig och återgå till 
den situation som rådde före utlandsvistelsen. Praktiska detaljer måste ordnas, 
men i övrigt löper allt snabbt på som tidigare. Eftersom inte särskilt mycket 
förändrats hemma under bortavaron arbetar troligen organisationen på samma 
sätt. Repatrien kan reagera på att ingen uppskattar återkomsten eller att ingen 
frågar vilka nya lärdomar som gjorts eller hur utlandsvistelsen varit eller 
uppleva att han/hon blir återplacerad på sin plats utan att alls bli 
uppmärksammad. Detta kan kännas påfrestande då utresa och återkomst för 
individen är väldigt viktiga händelser. Många företag väljer därför att på olika 
sätt uppmärksamma återkomsten speciellt. (ibid.) 
 
Repatrien förändrad - Förväntningar slår fel  
I denna ruta illustreras hur den återvändande individen under utlandsvistelsen 
förändrats i betydligt större utsträckning än hemmiljön. Individen som 
återvänder betraktas och behandlas på samma sätt som tidigare trots nya 
kunskaper och egenskaper, att dessa inte uppskattas och används kan leda till 
stor besvikelse. Hemmakulturen kan tack vare dessa nya perspektiv upplevas 
som ointressant och förlegad och den förväntade befordran kanske uteblir. Det 
missnöje som på grund av ouppfyllda förväntningar skapats leder ofta till att 
repatrien byter arbete. (ibid.) 
 
Hemkulturen förändrad - Felslagna förväntningar 
Rutan beskriver en individ som återkommer till en förändrad miljö vilken inte 
överensstämmer med de förväntningar som byggts upp. Samhället kan ha 
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förändrats eller kanske familjeförhållanden, arbetsrelationer eller som 
Torbiörn (ibid.) helt enkelt uttrycker det att ”gamla tider flytt”. Individens nya 
perspektiv gör att dessa förändringar blir mer uppenbara för denne än för 
omgivningen som successivt upplevt förändringarna. (ibid.) 
 
Både Repatrien och hemkulturen förändrade - Förväntningar stämmer 
I den sista rutan beskriver Torbiörn (ibid.) återstående alternativ. Individen 
återkommer till en förändrad miljö, vilken han dessutom upplever med nytt 
perspektiv på tillvaron. Här erbjuds individen en position som motsvaras den 
utveckling han har genomgått och organisationen påvisar att den uppskattar 
individens nya kunskaper och erfarenheter. Detta upplevs av expatrien som 
stimulerande. (ibid.) 
 
Med återanpassningsmodellen vill Torbiörn (ibid.) illustrera hur problem i 
samband med hemkomsten, uttryckta i form av frustration och påfrestningar, 
ofta hör samman med besvikelse på grund av förväntningar som inte uppfylls. 
Denna problematik anser han dock vara ganska enkel och menar vidare att den 
kan undvikas med hjälp av föreberedelser och information.  
 
Brislin och Van Buren (1994) tar upp en intressant aspekt. De påstår att den 
individ som enklast anpassar sig till en miljö samtidigt är den som har svårast 
att återanpassa sig till den tidigare miljön. Detta baserar de på att en individ 
som utan svårigheter anpassar sig oftast med enkelhet accepterar nya idéer och 
finner det utmanande att träffa och lära känna nya personer. När denna person 
sedan ska återvända till sitt tidigare liv kan detta komma i konflikt men 
personens nya värderingar. Dessutom kan individen sakna de människor 
denne tidigare socialiserat sig med på grund av att de haft en annan inställning 
och varit mera internationella.  

4.3.5 Tidens inverkan på repatriation 
Det råder ingen tvekan om att både expatrien och hemlandet förändras under 
utlandsuppdraget. Inför ett utlandsuppdrag har expatrien både medvetet och 
omedvetet skapat mentala kartor för hur livet och dess vardagliga rutiner ska 
fungera. Som vi tidigare nämnt har inte alla expatrier tidigare erfarenheter av 
utlandsarbete, men under utlandsvistelsen kommer därmed deras mentala 
kartor att förändras och anpassas till det nya landet och dess seder och bruk. 
Under denna tid, då expatrien förändras i utlandet, händer det även mycket i 
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hemlandet. Ekonomiska cykler passerar och politiska förändringar sker, men 
även mindre händelser såsom att grannar flyttar, gamla vänner finner nya eller 
att klasser och skolor förändras. (Black et al, 1992 A) 
 
Även inom företaget är det vanligt att saker och ting skett. Strategiska 
förändringar, omorganisationer och byte av chefer är förhållandevis vanliga 
och påverkar ofta individens arbetsplats i stor utsträckning. Av dessa 
anledningar kan därmed förväntningar drastiskt komma att skilja från 
verkligheten. Förutom detta är det ofta så att individer har en förmåga att 
enbart komma ihåg positiva saker och glorifierar därmed hemlandet. Har 
individen väl lyckats anpassa sig till den främmande kulturen och dess 
annorlunda uppträdande är det inte ovanligt att gamla beteenden från 
hemlandet känns främmande. En utlandstjänst innebär ofta mer ansvar och 
eget initiativtagande, detta kan leda till komplikationer då repatrien ska 
återfinna sin roll hemma. Erfarenheter av arbete i utlandet ger expatrien en ny 
syn på arbetet. Detta kan ofta leda till att repatrien ser kritiskt på sitt hemland. 
(Black et al, 1992 A) 
 
Familj och vänner vill gärna se på individen som om samma person återvänder 
hem och ignorera den tid som passerat under utlandsvistelsen. Om man 
sammanfattar dessa faktorer framkommer att många av de problem som 
uppkommer i samband med återkomsten faktiskt överensstämmer med 
expatriationsprocessens problem även om det är så att individerna faktiskt 
återvänder hem. (Black et al, 1992 A) 

4.3.6 Mentorskap vid repatriation 
Mentorskap är något som kan underlätta repatriationen. En viktig uppgift för 
mentorn är enligt Dowling et al (1999) att se till att repatrien fortlöpande får 
information om händelser på hemmaplanen, vilket förbereder denne för de 
villkor som existerar i organisationen vid återkomsten. Mentorn kan även 
hjälpa till att hitta ett nytt arbete till repatrien vid återkomsten. Det är dock 
viktigt att företaget har klara riktlinjer för mentorskapet. Exempelvis vad 
händer om mentorn slutar på arbetet och vem utvärderar mentorns handlingar. 
Finns inte detta kan mentorskapet lätt rinna ut i sanden. (Black et al 1992 A) 
talar om ett helt Sponsorprogram innebärande ett samarbete mellan expatrien, 
en mentor/sponsor, en ansvarig i värdlandet samt ett kontaktnät. Dessa ska 
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tillsammans arbeta aktivt för att stödja expatrien inför, genom och efter 
utlandsvistelsen.  

4.3.7 Dubbla karriärer vid repatriation 
I äktenskap idag är det vanligt förekommande att båda parter arbetar och har 
egna karriärer. Detta kan ställa till problem vid expatriation eftersom en 
make/maka förväntas göra uppehåll i sin karriär för att följa med sin partner. 
Vid återkomsten till hemlandet kan problem uppstå exempelvis om partnern 
har svårt att finna ett nytt arbete, vilket i sin tur kan göra att självförtroendet 
blir sämre och i slutändan kan det bli en press på relationen mellan makarna. 
Detta är problem som kan göra att det blir svårare att hitta personer villiga att 
ta ett expatriationsuppdrag eftersom make/maka kan bli lidande av det. Enligt 
Dowling et al (1999) är detta problem uppmärksammat och det finns företag 
som tillhandahåller hjälp med att hitta arbete till återvändande make/maka.  
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4.4 SAMMANFATTNING AV REFERENSRAMEN 
Vi inledde referensramen med en beskrivning av problematik med kulturella 
skillnader. Arbete med människor över landsgränser innebär nästan alltid en 
del bekymmer. Problemen är inte nödvändigtvis av så påtaglig karaktär såsom 
anpassning till synliga artefakter eller andra märkbara skillnader. Litteraturen 
visar att individer många gånger genomgår en kulturchock vid konfrontation 
med en främmande kultur. Den beror ofta på att individens förväntningar inte 
överensstämmer med verkligheten och kan ta sig uttryck i form av kroppliga 
eller psykiska besvär. Både expatriation och repatriation innehåller inslag av 
anpassning till främmande kulturer, vilket gör att individen kan utsättas för 
kulturchocker i båda riktningar. 
 
I vår referensram presenterade vi sedan den forskning vi funnit betydelsefull 
inom expatriation. Vi beskrev olika anledningar till varför företag sänder ut 
expatrier, orsaker till att individerna söker sig till en utlandstjänstgöring samt 
de faktorer vi anser påverkar expatriationen. Exempel på dessa är rekrytering, 
kulturträning, stresshantering, mentorskap och dubbla karriärer. Dessa 
problem bör organisationen vara medveten om för att utlandsuppdraget ska 
kunna genomföras på bästa möjliga sätt.  
 
Den sista delen av referensramen innehåller en sammanställning av forskning 
inom området repatriation, vilket vi valt att fokusera. Expatriation och 
repatriation är närbesläktade ämnen vilket gör att de lätt går in i varandra. Vi 
har dock valt att dela upp dem då vi avser göra en teoretisk jämförelse dem 
emellan. Under rubriken repatriation behandlar vi orsaker till att 
organisationer bör ha en repatriationsprocess, vad en repatriationsprocess kan 
bestå av, de kulturella och individuella förändringar som kan uppstå under en 
utlandsvistelse samt faktorer vilka påverkar lyckandegraden av en repatriation.  
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5 EMPIRI 
 

Vår avsikt med empiriinsamlandet har inte varit att analysera specifika 
företags situationer utan istället ville vi finna stöd och motsägelser till de 
teorier vi tidigare presenterar. Vi vill framförallt inte hänga ut något av våra 
fallföretag. I följande avsnitt kommer vi därför att beskriva nödvändig 
bakgrund till de tre företag och UD vi intervjuat, samt hur de ur 
företagets/personalavdelningens synvinkel ser på och hanterar en anställds 
utlandsvistelse och kontrasterande – hur repatrier i de olika företagen upplevt 
sin utlandsvistelse och återkomsten till Sverige. För enkelheten skull kommer 
vi att kalla alla våra respondenter han, då vi hänvisar till endera av 
respondenterna. Detta gör vi enbart för att underlätta läsningen. 

 

5.1 INDUSTRIFÖRETAGET 
5.1.1 Kort företagsbeskrivning samt skälet till expatrier i 

Industriföretaget 
Industriföretaget är ett stort tillverkande företag med i första hand en unik, 
komplex produkt. En del av produkterna exporteras, delvis beroende på en 
sviktande efterfrågan på hemmamarknaden. Idag arbetar företaget med 
internationalisering som strategi och strävar efter ett utökat internationellt 
samarbete. Företaget samarbetar i stor utsträckning med en kund, vilken haft 
stor inverkan på produkternas utveckling. Företaget skickar enskilda individer, 
ofta tillsammans med familj, till utlandet i syfte att utbilda, marknadsföra, 
utveckla och samla ny kunskap. Men då de satt internationalisering högt på sin 
agenda vill de sända ut tentakler i utlandet. På så vis tar den utlandsanställde 
efter uppdraget med ett internationellt tänkande hem. Idag har företaget ett 80-
tal expatrier spridda över hela världen.  

5.1.2 Personalavdelningens ansvar i Industriföretaget 
Företaget har en klart definierad policy för utlandstjänstgöring, samt sedan 
några år tillbaka en utlandsgrupp med åtta heltidsanställda i Sverige vilka 
arbetar enbart med expatrier. En utlandsanställning delas i Industriföretaget in 
i fyra olika delar. Rekrytering, förberedelser inför utlandsuppdraget, kontakt 
under utlandsuppdraget samt repatriation. Rekrytering till ett utlandsuppdrag 
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sker i cirka 25 procent av fallen tillsammans med personalavdelningen men de 
arbetar idag för att få ett ökat inflytande och anser det vara viktigt att den 
person som åker inte enbart har de tekniskt efterfrågade kunskaperna utan 
även socialt är lämplig. Det är viktigt att man inte försöker exportera ett 
problem, det vill säga flytta en individ som inte fungerar bra på en avdelning 
utomlands för att slippa ta tag i problemet.  

5.1.3 Expatriationsprocess i Industriföretaget 
Företaget har idag en väl utvecklad expatriationsprocess, med förberedelser 
inför utlandsuppdraget på många olika sätt. De ser inte enbart på individen 
som ska åka utan på familjen som en helhet. Fungerar inte familjen äventyras 
hela uppdraget. Medföljande intervjuas alltid inför ett uppdrag, så även barn 
om de är tillräckligt gamla. Nästa del är förberedande, expatrien och 
medföljande får studera språk och sedan ett halvår tillbaka har de även 
möjligheten att genomgå förberedande kulturträning, en tjänst som i dessa fall 
hitintills köpts in av ett konsultföretag. Denna konsult ser även till att familjen 
kommer i kontakt med andra familjer som ska till samma område. 
Industriföretaget menar att det inte till fullo går att förbereda sig inför en ny 
kultur, men att en kulturträning kan motverka eventuella problem. 
Industriföretaget sänder ofta ut sin personal till, för dem, nya länder vilket 
leder till att de inte alltid själva kan sammankoppla kontakter inom det egna 
företaget. Expatrien och medföljande får även möjligheten att åka på en 
rekognoseringsresa då individen besöker staden man kommer att bo i, kan leta 
bostad, besöka skolor och dylikt. Detta görs ofta i nära anslutning till 
kontraktsskrivande. Industriföretaget stöttar och uppmuntrar sysselsättning för 
medföljande, men kan inte erbjuda anställning. De menar att detta är en 
ökande problematik. Det är idag i Sverige nästan alltid så att båda parter i ett 
par har arbeten i hemlandet. Att gå från en heltidssysselsättning till att bli helt 
sysslolös kan upplevas påfrestande. Innan expatrien lämnar hemlandet hjälper 
företaget till med diverse praktiska delar såsom att söka bostad, flytt, köpa 
bilar, finna skolor till eventuella barn.  

5.1.4 Utlandsvistelsen i Industriföretaget 
I utlandskontraktet skriver företaget in vilka två personer, så kallade sponsorer, 
som är ansvariga för expatrien under utlandsvistelsen och inför hemkomsten. 
Normalt sett är detta personalchefen för bolaget samt projektledare eller 
närmaste chef. Tanken är att denna person ska underlätta för expatrien under 
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utlandsvistelsen och detta uppskattas av individen. Oftast åker individen 
utomlands för att arbeta inom ett projekt, detta innebär att man har en naturlig 
daglig eller åtminstone regelbunden kontakt med projektledaren. I andra rent 
praktiska frågor rörande utlandsvistelsen har individen kontakt med 
personalavdelningen.  
 
Det har tidigare förekommit att personer till och med slutat i företaget på 
grund av de påfrestningar som kan förekomma i samband med en 
utlandsvistelse. Idag arbetar personalavdelningen aktivt med att motverka 
denna typ av störningar. Det är idag inte vanligt att uppdrag avslutas i förtid, 
men personalavdelningen arbetar aktivt med att hålla kontakt även med 
medföljande och familj för att se att de fungerar i sin nya tillvaro. Nästan alltid 
fungerar det bra för expatrien, men det kan vara svårare för en medföljande 
som blir sittande hemma utan att ha något att göra. Fungerar inte 
familjesituationen påverkas även expatrien. Märker personalavdelningen att 
familjen under utlandsvistelsen är ur balans brukar företaget ta hem dem i ett 
par veckor för att lugna situationen. De som har långtidskontrakt har en 
hemresa betald per år. I samband med semestern får familjen rådet att åka hem 
till Sverige för att hälsa på och hålla kontakten med vänner och bekanta i 
hemmiljön. 
 
Expatrien är oftast tjänstledig från sin tidigare tjänst i Sverige och behåller sin 
fasta anställning under utlandsvistelsen. Ett genomsnittligt utlandsuppdrag 
sträcker sig över en period på cirka ett och ett halvt år. Om personen stannar 
längre än två år förlängs vanligen kontraktet undan för undan med ett halvår 
eller ett år i taget, men efter fem år ska kontraktet övergå till en anställning i 
det utländska företaget. Sex månader innan uppdraget avslutas börjar 
personalavdelningen tillsammans med individen och sponsorer att söka efter 
en motsvarande tjänst i hemlandet. Det finns ingen garanti för att individen 
kan återfå samma position eller motsvarande vid återkomsten, men 
organisationen strävar efter att finna en likvärdig tjänst som även tillvaratar de 
nya kunskaper individen samlat. Individen förväntas och har även möjlighet 
att via Internet själv söka tjänster internt i företaget. Det är viktigt att individen 
har en plats att återkomma till. Ibland har det hänt att en person inte haft 
någon klar arbetsuppgift. Dessa individer har tillfälligt placerats någonstans 
och det är inte bra. Detta är ett problem som ska vara löst i god tid före 
hemkomsten. I övrigt gör Industriföretaget inte något annat inför återkomsten. 
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De hjälper till med flyttfirma och andra praktiska saker i de fall individen 
efterfrågar det.  

5.1.5 Repatriation i Industriföretaget 
Ofta blir det automatiskt att repatrien får en lugnare period just kring 
hemkomsten. Detta är ingenting uttalat, men löser sig oftast så. Det 
förekommer inget speciellt välkomnande vid hemkomsten, men på företaget 
diskuteras idag att införa någon form av ceremoni som går ut på att företaget 
tackar repatrien för att han ställt upp för företaget. Personalavdelningen ser 
även till att sammanföra de som tidigare varit ute med dem som står inför ett 
uppdrag. Optimalt är att individen får träffa någon som tidigare varit på 
samma plats, men om det inte är görligt sätts denne i kontakt med någon som 
varit på annan plats. Detta är något som uppskattas av dem som ska åka ut – 
de är normalt sett väldigt kunskapstörstande, samtidigt som repatrien ofta har 
ett behov av att få berätta om sina upplevelser. På företaget utvecklas idag 
även en hemsida där kontaktmöjligheter kommer att finnas. Hemkomsten ska i 
framtiden följas upp i ett samtal eller i form av en intervju. Det finns en 
intervjuguide skapad för att utreda vad som varit bra och dåligt under 
utlandsvistelsen och denna intervju ska genomföras med både repatrie och 
medföljande efter cirka tre månader, vid det tillfället anses individerna ha 
hunnit återanpassa sig i hemmiljön. Då internationalisering står med i 
företagets strategi får man anse att företaget uppskattar internationella 
erfarenheter. Utlandsavdelningen på Industriföretaget arbetar idag med att 
finna en lösning för hur företaget ska få individen att känna sig uppskattad 
efter hemkomsten, samt att lösa den alltmer aktuella problematiken kring 
dubbla karriärer.  

5.2 INDUSTRIFÖRETAGET REPATRIERNAS ERFARENHETER 
5.2.1 Bakgrund 
På Industriföretaget har vi intervjuat tre manliga repatrier mellan 40-60 år. 
Alla respondenter är civilingenjörer inom maskinteknik. Våra respondenter 
har tidigare flyttat inom Sverige så de är inte främmande för att byta 
bostadsort. Orsaken till att de tidigare flyttat har varit på grund av studier eller 
arbete. De har arbetat på företaget i 20, 13 och 11,5 år. Våra respondenter har 
haft ett utlandsuppdrag, en av dem var ute i tre år, de övriga i cirka ett och ett 
halvt år. Två av dessa var i USA och den tredje var i ett europeiskt land. De 
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har alla bott i storstäder. Två respondenter kom tillbaka under sommaren 1999 
och den tredje hösten 2003. 

5.2.2 Före och under utlandsvistelsen 
När det kommer till förberedelse inför utlandsuppdraget har det varierat. En 
respondent genomgick en så kallad kulturutbildning på en dag eftersom det 
var meningen att flera personer skulle åka till samma ställe. Utbildningen gav 
inte särskilt mycket, mest att individen kände igen sig i situationer i det nya 
landet. En annan av respondenterna var tillsammans med sin fru på en 
rekognoseringsresa i den stad de skulle flytta till, annars var det mest 
information om skyldigheter och rättigheter. Respondenten säger dock att han 
inte efterfrågat någon hjälp från företaget. Den tredje respondenten gick en 
intensiv- och konversationskurs för att lära sig språket, detta stod företaget för. 
Vidare läste han själv på om landet genom att skaffa information via Internet 
och biblioteket.  
 
Respondenterna har haft med sig sina familjer på utlandsuppdraget, två av 
dem hade med sig både fru och barn, den tredje hade bara med sig frun 
eftersom deras barn var vuxna. Ingen av deras fruar har arbetat i det nya landet 
utan de har varit hemma. För en respondent var bostad och bil redan ordnat 
när de kom dit på grund av att de tog över detta från en tidigare expatrie. En 
annan ordnade detta när han och frun var över och rekognoserade. Den tredje 
fick hjälp av en mäklare som rekommenderats av det utländska bolaget. För en 
respondent var det viktigt att få tillgång till en bostad fort, eftersom hans barn 
skulle börja i skolan och han inte ville att de skulle behöva flytta runt. Alla 
respondenter fick ekonomisk flytthjälp men de ordnade det praktiska själva. 
Två respondenter behöll sin bostad i Sverige medan den tredje sålde bostaden. 
 
Uppdragen har varit väl definierade innan utresan. Ett av uppdragen gick ut på 
att lösa en uppgift och det var upp till respondenten att lösa den på bästa 
möjliga sätt. De övriga två uppdragen förändrade karaktär under tiden och 
anpassades till det som behövde göras. Ingen av våra respondenter upplevde 
några större problem med att flytta utomlands. En respondent uttrycker att 
sättet att leva i det aktuella landet skiljde sig från hur det är att leva i Sverige 
och helst inom affärslivet, det var en bättre balans mellan arbetsliv och fritid. 
Han ansåg att det var mest påfrestande att anpassa sig till affärslivet medan 
hans fru upplevde privatlivet som påfrestande i vissa situationer, bland annat 
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med språket. En annan respondent uttrycker att det var mest spännande och en 
utmaning, de hade kontakt med svenskar genom att det på orten fanns en 
förening för utlandssvenskar. Den tredje respondenten anser inte att det var 
någon större skillnad mot Sverige utan det mesta fungerade bra. Alla 
respondenter hade kontinuerlig kontakt med företag i Sverige, mest på grund 
av arbetet. Två respondenter hade ganska ofta kontakt med 
personalavdelningen eftersom de skickade hem reseräkningar och sådant. När 
det gäller besök i Sverige var två respondenter hemma en gång per år under 
utlandsvistelsen, den tredje respondenten var hemma cirka 9 gånger på ett år. 
Kontakten med släkt och vänner upprätthölls genom Internet och 
telefonkontakt. En respondent hade dessutom ofta besök av vänner och släkt. 
En annan respondent upplevde att både han själv och hans vänner hade 
förändrats och utvecklats vid hemkomsten. Detta innebar att de fick anstränga 
sig för att behålla vänskapen. 

5.2.3 Repatriation  
Avseende hemkomsten uppger ingen av våra respondenter att de upplevt den 
som direkt problematisk. En respondent uttrycker att det som var besvärligast 
med återkomsten var att han längtade tillbaka till tiden utomlands. Vid 
vistelsen utomlands finns bara familjen att tänka på och inte alla de stora 
måsten som finns hemma. Exempelvis vid hyra av ett hus då det är ägaren 
som sköter underhållet till skillnad mot när individen själv är husägaren. En 
annan respondent upplevde inga problem vid återkomsten och han tror till viss 
del att det beror på att de återvände till samma område som de bott i tidigare 
med välbekanta omgivningar. Barnen hamnade i samma klasser som de 
lämnat. Den tredje respondenten säger att det var en viss omställning att 
komma tillbaka, att komma in i ett mer inrutat liv än det man haft utomlands. 
Hemma i Sverige är arbete mer reglerat och andra människor är med och styr 
mer än det var utomlands där individen får lösa alla problem själv. Han säger 
dock att alla förändringar är mer eller mindre påfrestande.  
 
Ingen av respondenterna förbereddes på vad hemkomsten kunde innebära och 
rent praktiskt fick de själva ta hand om allt som skulle göras. Företaget 
betalade för frakt av de saker som skulle hem till Sverige men respondenten 
fick själv ordna transporten. Ingen av dem har heller genomgått någon 
uppföljning av hur de upplevt sin utlandsvistelse eller hemkomsten. Alla 
respondenter var tjänstlediga från företaget i Sverige och de var garanterade 
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ett arbete när de kom hem men det var inte specificerat vilka arbetsuppgifter 
eller vilken avdelning de skulle arbeta för då. En respondent fick reda på cirka 
två månader innan hemfärden när uppdraget skulle avslutas, en annan visste 
om det i ungefär ett halvår och den tredje fick reda på det cirka fyra månader 
innan återkomsten. Två av respondenterna har fått nya arbetsuppgifter vid 
återkomsten och en av dem bytte även avdelning. Den tredje arbetade med 
liknande uppgifter som han hade innan utlandsvistelsen. Det var inte klart vad 
han skulle arbeta med när han kom hem. De övriga två visste om sina nya 
arbeten cirka två månader innan hemkomsten. Alla respondenter upplevde att 
de utvecklats språkmässigt, men det har inte utnyttjats av företaget. En 
respondent upplever att hans kompetens inte utnyttjats av företaget, men det 
beror till stor del på att företaget avslutat många projekt och inte utvecklas i 
samma utsträckning idag beroende på rådande lågkonjunktur. En annan 
respondent bytte avdelning och känner nu att han får utnyttja det han lärt sig 
om att driva projekt, han anser sig inte fått något gensvar på sina idéer på den 
första arbetsplatsen. Det han lärt sig är framförallt att se företaget utifrån och 
till viss del ifrågasätta arbetssättet. Den tredje respondenten upplever att han 
har nytta av sina utlandserfarenheter i sitt nya arbete eftersom han till viss del 
arbetar med utlandsanställda. 
 
Alla tre respondenter har trivts med att vara utomlands och ingen av dem är 
främmande för att åka iväg på ytterligare utlandstjänstgöring. Två 
respondenter uttalar dock att de skulle vilja åka till ett västerländskt land och 
den tredje har svårt att tänka sig något annat än ett engelsktalande land 
eftersom han har barn i skolåldern. 

5.2.4 Övrigt 
När det gäller om våra intervjuobjekt fått en förändrad syn på Sverige och 
svenskarna uttrycker en av dem att han nu kan se att det är en del av 
svenskarna som är inskränkta i sitt tänkande med sina bestämda åsikter, vilka 
kan vara lite väl generaliserande. Det finns ju extrema människor i alla länder 
men gemene man är rätt trevlig och inte så olik oss säger han. En annan 
respondent säger att han upptäckt att Sverige inte har så stora möjligheter till 
påverkan i Europa som svensken i allmänhet tror. Den tredje respondenten 
säger att han fått en förändrad syn på de anställda som arbetar på företaget och 
framförallt har han förändrat sin syn på invånarna i det land han bodde i. Han 
har fått en helt annan förståelse för underleverantörer och inser att det inte 
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alltid är bara deras fel att något går snett, ibland beror det på företaget. Denna 
syn försöker han förmedla till sina arbetskamrater för att underlätta vid 
problem. 

5.3 BYGGFÖRETAGET 
5.3.1 Kort företagsbeskrivning samt skälet till expatrier i Byggföretaget 
Ett stort företag i byggnadsbranschen vilket i ett eget bolag genomför stora 
projekt i utlandet. Oftast är projekten förlagda till U-länder och omfattar ett 
stort antal personer, bestående av både inhemsk personal och expatrier. 
Anledningen till att företaget använder sig av expatrier är främst att tillräcklig 
kompetens saknas i landet. Kommande projekt kommer dock troligen att se 
annorlunda ut och vara av en mer utbildande karaktär. Företaget har idag cirka 
200 expatrier anställda i projekt på sju olika platser i välden. I huvudsak är det 
manliga svenskar, men kvinnor förekommer som expatrier. En stor och viktig 
skillnad mellan Industriföretaget och Byggföretaget är den att Byggföretagets 
expatrier bor tillsammans på en camp. Det faktum att de arbetar i ett U-land, 
oftast i otillgänglig miljö, gör att ett helt litet samhälle med egen infrastruktur 
byggs upp i form av en camp. Där finns egen skola, restaurang, och 
naturligtvis bostäder med riktigt bra standard. Det ska vara möjligt att leva ett 
fungerande liv med sin familj på campen. Här lever de anställda tillsammans 
och därmed åtskilda från övrig civilisation. I början av ett projekt finns inga 
byggnader och de första som kommer, inga fruar är med under första året, 
inkvarteras primitivt i baracker eller i närmsta by under uppbyggnaden av 
campen. Om projektet genomförs i en stad eller i närheten av en stad kommer 
företagets expatrier istället att hyras in i hus och lägenheter i staden. Bolaget 
har en hel personalavdelning med tre anställda som enbart arbetar med sina 
anställda i utlandet.  

5.3.2 Personalavdelningens ansvar i Byggföretaget 
Det är personalavdelningen som rekryterar medarbetare till varje projekt, ofta 
är det samma personer som åker vidare till nästa när ett stort projekt avslutas. 
Det är individen själv som söker sig till bolaget snarare än att bolaget aktivt 
söker anställda. De som vill åka utomlands för att arbeta får ofta information 
om aktuella projekt genom egna kontakter. Byggföretaget menar att det är 
annorlunda att anställa arbetskraft för ett arbete i utlandet än inom Sverige. 
Alla delar måste fungera. För de personer som arbetar i Byggföretaget är 
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utlandsarbete en livsstil. Traditionellt sett har man i denna bransch rest runt 
mellan olika projekt utan att egentligen alls vara hemma emellan. Detta gör 
dock att återkomsten till Sverige efter kanske tio femton år kan skapas en 
riktigt rejäl kulturchock. Idag försöker företaget därför att skicka ut personer 
under kortare perioder och ta hem dem emellan. Företaget vill även helst ha en 
bra blandning mellan familjer och singlar. Traditionellt sett har det varit 
många singlar anställda på denna typ av utlandstjänster eftersom det blir 
betydligt billigare att endast skicka en person än en hel familj. Idag anser 
Byggföretaget dock att stämningen blir bättre med en blandning av vuxna och 
barn, anställda och medföljande etc. De som inte arbetar heltid kan engagera 
sig i annat såsom vävstugor, Friskispass eller så – det blir på detta sätt mer liv 
i campen.  
 
Anledningen till att företaget använder sig av expatrier är att kunskapen fattas 
i de länder där företaget arbetar. Det är nödvändigt att använda sig av utbildad 
och pålitlig personal till vissa typer av komplicerade arbeten och ofta handlar 
det även om expatrier i ledande positioner. I framtiden kommer projekten 
antagligen att vara upplagda på ett mer lärande sätt med en större andel lokal 
arbetskraft och utbildning och support från expatrier. 

5.3.3 Expatriationsprocess i Byggföretaget 
De som åker ut får ingen speciell förberedelse. Byggföretaget har försökt hålla 
en form av kulturträning för sina anställda, men kommit fram till att det är 
svårt att få dem att verkligen ta till sig informationen inför utlandsvistelsen. 
Även de ser individerna som kunskapstörstande, men tror att de hellre söker 
information inför uppdraget på egen hand. En informationspärm med 
kortfattad information kring landet, policy, försäkringsinformation, vilka 
standarder som gäller på campen etc. delas ut vid ankomsten till campen. Den 
senaste idén som diskuteras på företaget är att hålla kulturträningen på plats i 
utlandet. Då kan individerna omedelbart tillämpa sina kunskaper och 
reflektera över skillnader. Ytterligare en fördel med detta är att det finns en 
möjlighet att samla ett antal individer på en och samma gång. Alla reser inte ut 
samtidigt, men kommer att befinna sig på campen tillsammans under en längre 
tid. I de fall en helt ny familj ska åka intervjuas alla individer och får en 
möjlighet att träffa andra familjer som varit ute tidigare.  
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Även Byggföretaget ser problematik med medföljandes karriär. De stöttar och 
uppmuntrar sysselsättning för medföljande, men har beroende på ländernas 
förutsättningar svårt att erbjuda arbete till medföljande. Det optimala paret är 
idag en kombination av ingenjör eller ekonomer, vilka båda kan anställas 
inom projektet. Ett annat alternativ kan vara lärare eller sjuksköterska eller 
dylikt. Även mer serviceinriktade deltidstjänster kan skapas på campen för att 
ge medföljande sysselsättning. Byggföretaget bidrar med ett visst bidrag inför 
flytten vilket innebär ett antal flyttkartonger per person. Inga möbler behöver 
flyttas eftersom husen på campen är möblerade. Företaget rekommenderar att 
expatrien med familj behåller och hyr ut bostaden i Sverige som en fast punkt 
om det är görligt.  

5.3.4 Utlandsvistelsen i Byggföretaget 
Ett kontrakt skrivs på ett år om individen åker ensam, samt på två år om 
individen åker tillsammans med sin familj. Kontraktet kan sedan förlängas och 
det är vanligt förekommande. I Byggföretaget tror man inte att kulturchockar 
vid utresan egentligen förekommer. De som åker ut på uppdrag är inställda på 
att komma iväg på äventyr och vet förutsättningarna med att bo på en camp. 
Här bor individer inte direkt i samhället utan på en camp som byggts och 
skapats mestadels av svenskar och i stor utsträckning befolkas enbart av 
svenskar och andra västerlänningar.  
 
Expatrien blir anställd i projektet och kan antingen vara utlånad från det 
svenska bolaget inom koncernen, ha en fast anställning på det internationella 
bolaget eller helt enkelt ha en projektanställning. Under utlandsvistelsen 
behöver individen inte själv göra någonting mer än att arbeta om han inte vill. 
Många har en hemhjälp som städar och kanske till och med lagar mat. I denna 
värld behöver individen inte ens bekymra sig om att betala hyran eller 
elräkningen. Allting sådant tas om hand av företaget. Det blir något av en 
ekonomisk chock att komma tillbaka hem. Det är personalavdelningens mål 
att minst en gång per år besöka alla pågående projekt. Då passar 
personalavdelningen på att ta ett individuellt samtal med varje expatrie, samt 
informera om vad som händer hemma och i företaget. Vid detta tillfälle 
diskuteras även fortsatt anställning och eventuell framtid om kontraktet löper 
mot sitt slut. Men individen själv uppmanas och förväntas ta ett stort ansvar 
gällande sökande av ny tjänst. I övrigt förekommer kontakt med 
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personalavdelningen enbart på individens initiativ, det vill säga om problem 
eller frågor uppkommer. Ett fåtal uppdrag avslutas i förtid.  

5.3.5 Repatriation i Byggföretaget 
Koncernens olika bolag arbetar var för sig gällande rekrytering av personal. 
Det internationella bolaget har ingen produktion hemma i Sverige och kan 
beroende på det inte anställa produktionsmänniskor i Sverige. Det är inte helt 
enkelt med jobbrotation då det inte finns något bra forum för det ännu även 
om företaget arbetar på att underlätta strömningar inom koncernen. Detta gör 
att det ibland kan vara svårt att återplacera eller karriärplanera för alla 
individer. Men detta fenomen är nog snarast branschspecifikt. Till viss del kan 
det vara så att andra företag i branschen uppskattar utlandserfarenheten mer än 
vad övriga interna bolag gör. Företaget har tappat många unga talanger då 
andra företag ser utlandsvistelsen som en bra skola. De som fortsätter vara 
anställda av det internationella bolaget försöker personalavdelningen dock 
göra utvecklingsplan för, men även för dessa personer är det individuellt och 
upp till individen själv att efterfråga.  
 
Praktiska detaljer vid hemkomsten får individen själv hantera. Möjligheten att 
fråga personalavdelningen finns alltid. Ofta diskuteras detta informellt på 
campen inför hemkomsten. Det finns alltid personer som varit ute tidigare att 
fråga.  
 
Idag ser företaget dock nya tendenser. En ny generation är på väg in i 
företaget och även här känns av problematiken med dubbla karriärer. Det 
passar ofta utmärkt bra att åka utomlands i några år när barnen är riktigt små 
då det ger en god möjlighet för medföljande att vara hemma med barnen. Men 
sen kan det vara svårare i yngre generation att sysselsätta en medföljande. 
Detta leder till en ny trend med unga människor som arbetar i utlandsprojekt 
under några år för att sedan återvända hem till Sverige. Det passar under en 
viss period i livet. 
 
De problem som Byggföretaget föreställer sig kan förekomma i samband med 
repatriationen är egentligen få. Genom att familjerna ofta åker hem under 
sommaren finns en känsla för hur det kommer att vara att återkomma och 
dessutom en möjlighet att uppdatera kontakterna med släkt, vänner och 
samhälle. Det företaget tror repatrier uppfattar som påfrestande är det faktum 
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att andra kanske inte är särskilt intresserade av repatriens nya erfarenheter och 
att de därför helt enkelt kan sakna möjligheten att få dela sina upplevelser med 
andra. Personalavdelningen har ingen aktiv uppföljning efter hemkomsten. 

5.4 BYGGFÖRETAGET - REPATRIERNAS ERFARENHETER 
5.4.1 Bakgrund 
Vi har intervjuat tre manliga respondenter i Byggföretaget. De har lite olika 
bakgrund. Åldersmässigt skiljer det cirka 25 år mellan dem, den äldsta är 57 år 
och den yngsta 32 år. De har arbetat för detta företag i 35, 14 och 6 år. Två av 
respondenterna har haft mer än ett utlandsuppdrag, medan den tredje varit ute 
på ett uppdrag. Alla har aktivt sökt utlandsuppdrag. En av respondenterna har 
arbetat utomlands i cirka 15 år på olika uppdrag, en annan har arbetat 
utomlands i cirka 8 år också han har haft olika uppdrag medan den tredje var 
ute under två år på samma uppdrag. Utlandsuppdragen har mestadels utförts i 
u-länder och till största del i Sydamerika men ett par av uppdrag har varit i 
Afrika. Två av respondenterna har mer teknisk bakgrund medan den tredje är 
ekonom. Ingen av respondenterna har varit främmande för att flytta även 
innan utlandsuppdraget. Två av dem har bytt bostadsort för att börja studera 
och den tredje flyttade för att börja ett nytt jobb inom Sverige. De som har haft 
fler uppdrag har avancerat mellan uppdragen och fått mer ansvarsfyllda 
uppgifter på de nya uppdragen. En av respondenterna har varit hemma i 
Sverige sedan 2001, de övriga två har varit hemma sedan 2002. 

5.4.2 Före och under utlandsvistelsen 
När det gäller förberedelser inför utlandstjänsten har ingen av dem fått någon 
direkt kulturutbildning förutom en folder innehållande information om landet. 
De har inte fått någon språkutbildning av företaget före avresan, men två av 
respondenterna kunde lite spanska sedan skolan. Den tredje har lärt sig på 
plats och även fått gå en språkutbildning utomlands. De kunde alla engelska 
innan.  
 
I alla fallen har företaget hjälpt till med att ordna boende, bil och annat 
utomlands, för det mesta har det handlat om boende på en camp i anslutning 
till ett byggprojekt. De har alla haft med sig sin familj på minst ett av 
uppdragen. 
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Uppdraget har varit väl definierat och de har vetat vad som förväntats av dem. 
Under utlandsuppdraget fokuseras till största delen på arbetet och individen 
arbetar mer intensivt. Arbetsdagarna är längre än hemma i Sverige och oftast 
arbetar individen sex dagar i veckan för att sedan var ledig i en period. Det 
fungerar när man är utomlands bland annat för att individerna inte behöver ta 
hand om vardagssysslor på samma sätt. De kan anställa någon att ta hand om 
detta. En av respondenterna anser att det var påfrestande att komma till ett 
land med en annan kultur och dessutom att boendet var långt ifrån 
civilisationen. Han tror att det tog några månader att acklimatisera sig. De 
övriga två anser att det inte är särskilt besvärligt att komma till en ny kultur. 
En av dem säger att det beror på vilken inställning individen har. De som är 
inställda på att acceptera det som händer kommer snabbare in i den nya 
kulturen. Det är enkelt att leva i ett u-land om man har pengar anser en annan 
av respondenterna. Alla respondenter var hemma i Sverige någon gång per år 
under semestern. De hade även viss kontakt med företaget i Sverige, mer ju 
högre upp i hierarkin de befann sig. Kontakt med familj och vänner har 
underlättats med hjälp av Internet, men det är upp till varje individ att se till att 
hålla kontakten. En av respondenterna underhöll sina svenska kontakter 
genom att varje gång han var hemma, utifrån en lista ringa runt till alla och 
stämma av vad som hänt. En annan valde att bara ha kontakt med familjen och 
en liten vänkrets.  

5.4.3 Repatriation  
Respondenterna var alla garanterade ett arbete när de kom hem men inte 
specificerat vilket. De var inte tjänstlediga från en specifik tjänst som de 
skulle få tillbaka efter utlandsvistelsen. Ingen av respondenterna har känt av 
någon kulturchock vid återkomsten till Sverige även om de har varit borta 
under en längre tid. Individen har haft kontakt med Sverige och varit hemma 
på besök, som en av respondenterna uttrycker sig. Respondenterna har fått 
reda på eller själva beslutat att de ska återvända till Sverige cirka 2-3 månader 
innan återkomsten. De har satts in i sitt nya arbete ganska omgående och inte 
fått någon övergångsperiod förutom om de begärt semester eller tjänstledigt. 
Vid hemkomsten till Sverige anser två av respondenterna att företaget 
uppskattat deras nyvunna kunskaper och att de vid hemkomsten fått arbeten 
där de kunna utnyttja exempelvis sina språkkunskaper. En av respondenterna 
uppger att han kände att det tog tid att ställa om sig till att bo och arbeta i 
Sverige igen, ungefär ett par tre månader. Under en utlandstjänstgöring läggs 
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all energi och fokus på arbete och inget på att sköta vardagssysslor för det kan 
anställda ta hand om. En annan respondent har en latinsk familj och det 
besvärligaste var deras anpassning till det svenska samhället, samtidigt som 
han började ett nytt arbete som innebar många resor i tjänsten. Familjen 
tvingades dessutom under samma period skaffa en bostad eftersom han inte 
bott i Sverige på åtta år. Den tredje respondenten upplevde inga problem, han 
hade bostad ordnad så det var bara att flytta in. Ingen av respondenterna 
upplever att de fått någon praktisk hjälp av företaget, men de har inte heller 
efterfrågat det. De har fått lite råd om vem man ska vända sig till för att ordna 
olika saker. En av respondenterna fick reda på vilket arbete han skulle komma 
tillbaka till innan han åkte hem, de övriga fick veta först då de var hemma i 
Sverige. Det var dock inget de upplevde som något problem eftersom båda var 
inställda på att åka utomlands igen inom snar framtid, problemet är att just nu 
håller avdelningen på att avvecklas och ingen vet om det blir flera 
utlandsprojekt. 
 
Respondenterna har trivts med att arbeta utomlands och ingen av dem är 
främmande för att göra det igen. En av respondenterna uttrycker att han aktivt 
försöker hitta ett nytt utlandsuppdrag, en annan säger att det beror på familjen 
som nu börjat rota sig och han vill inte dra upp dem igen även om han själv 
saknar att bo och arbeta i utlandet. Alla respondenter upplevde att 
utlandsuppdragen är mer fria och omväxlande jämfört med att arbeta på 
företaget i Sverige.  

5.4.4 Övrigt 
På frågan om de fått en förändrad syn på Sverige och svenskarna svarar en av 
respondenterna att hans syn inte förändrats, utan han upplevde Sverige på 
samma vis som tidigare. En annan respondent pratade om fyra positiva och tre 
negativa aspekter. Det mest värdefulla är att hans son blommat upp och fått en 
fast punkt till skillnad mot tidigare när familjen pendlat omkring. En annan 
bra sak är att hans familj fått lära sig svenska. Han upplever det också positivt 
att få äga en egen lägenhet, att ha en fast punkt. Avslutningsvis säger han att 
han uppskattar de utmärkta träningsmöjligheter som finns i Sverige till 
skillnad från utlandet där värmen och omgivningen ofta ställer till problem. 
Det han uppfattar som negativt är främst ekonomin, även om grundlönen inte 
är sämre, måste man själv betala skatt och alla kostnader för boende. En annan 
negativ sak är att individen inte får utnyttja sina kunskaper fullt ut, på den 
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första arbetsplatsen fick han göra det men inte där han arbetar idag. Han anser 
även att det saknas lite atmosfär i Sverige. Allt är ordnat och det är inga 
problem att leva här, men svenskarna är lite för konservativa.  
 
En av respondenterna uttrycker att han tror att den största orsaken till 
misslyckade repatrieringar beror på en enskild orsak, att de flesta 
utlandssvenskar trivs förträffligt på sina arbeten och längtar inte hem till 
Sverige. Utlandssvenskarna har en betydligt högre levnadsstandard 
kombinerat med större ansvar och befogenhet på arbetet jämfört med vad de 
får vid hemkomsten. När arbetet en dag tar slut och det är dags att återvända 
till Sverige är det många gånger lite nedstämda människor som landar i 
Sverige, med andra ord blir de hemskickade mot sin önskan och indirekt 
nedklassade på arbetet. Detta anser respondenten inte vara de bästa 
förutsättningarna för en lyckad framtid i Sverige och vem vill satsa på en 
person som inte är positiv och utåtriktad? Dessutom har flera hemvända 
svenskar utländska sambos/partner vilka kan ha svårt att ta sig in på den 
svenska arbetsmarknaden. Vid hemkomsten gäller att en hårt beskattad lön ska 
försörja en familj som dessutom kanske har skaffat sig dyra vanor. Det gäller 
att dra åt svångremmen vilket givetvis påverkar livskvalitén. Det gäller att 
man viktar fördelarna med Sverige tungt för att få balans i vågskålen och 
motivera sig till att stanna kvar långsiktigt. 

5.5 LILLA FÖRETAGET  
5.5.1 Kort företagsbeskrivning samt skälet till expatrier i Lilla företaget 
Lilla företaget är ett utlandsägt förhållandevis stort företag, men med ett 
mindre antal personer anställda i Sverige och Skandinavien. Enligt 
personalavdelningen har de utlandsarbetande själva aktivt sökt sig till 
tjänsterna, då de sett det som en möjlighet i det internationella bolaget. I vissa 
fall har företaget även haft personal utomlands för att överföra ett speciellt 
arbetssätt till annat land. Lilla företaget har i dagsläget sex personer som 
arbetar i utlandet – alla inom Europa. Ett genomsnittligt utlandsuppdrag varar 
i cirka två år. Expatrien anställs av det utländska företaget och individen är 
tjänstledig från företaget i Sverige.  
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5.5.2 Personalavdelningens ansvar i Lilla företaget 
Företaget arbetar inte aktivt för att låta sina medarbetare åka utomlands, men 
om någon uttrycker en önskan försöker de ordna det. Utlandsarbete är inte i 
sig något som företaget strävar efter att utöka. Det finns en nyskriven policy 
som gäller för hela koncernen. Denna beskriver rent praktiskt vem som ska stå 
för vilka kostnader, vilka juridiska riktlinjer som ska gälla etc. men egentligen 
ingenting om mjukare delar såsom expatriation eller repatriation. Denna 
policy är gjord för att underlätta för den som vill åka, men hjälper framförallt 
till i samarbetet mellan personalavdelningar i de olika länderna. Det finns en 
person anställd på personalavdelningen, som ansvarar för hela Skandinavien. 
Det Lilla företaget bekostar i samband med utlandsarbete är egentligen enbart 
flytt, varför företaget inte ser det som en investering att låta en medarbetare 
arbeta utomlands inom företaget. Om expatrien har familj får de följa med, 
men det är relativt ovanligt. De som åker är vanligen singlar som vill komma 
ut och se världen. Om det mot förmodan var en familj som ville åka skulle 
företaget eventuellt kunna hjälpa till med att söka skola och andra praktiska 
moment, men detta är i så fall något individen själv måste efterfråga.  

5.5.3 Expatriationsprocess i Lilla företaget 
Anställda inom Lilla företaget erbjuds ingen kulturträning eller förberedande 
träning inför ett utlandsuppdrag. I och med att det är spontana ansökningar 
räknar företaget med att individen själv kan söka tillräckligt med information 
dessutom är det oftast aktuellt med anställningar inom Europa eller i USA, 
varför skillnaderna inte anses vara så stora att de påverkar. Det är inte heller så 
att expatrien får åka på någon förberedande resa för att söka bostad eller annat. 
Åker ett par tillsammans kan företaget inte hjälpa till med arbete för 
medföljande. Självklart försöker företaget om möjligt söka med hjälp av egna 
kontakter på personalavdelningen, men det finns inget speciellt stöd i detta i 
form av policy eller dylikt. I många fall är det svårt att ordna ett arbete för en 
medföljande beroende på andra länders kultur, hierarkiska uppbyggnad och 
kvinnosyn. 

5.5.4 Utlandsvistelsen i Lilla företaget 
Under utlandsuppdraget förekommer ingen formell kontakt med personal-
avdelningen. Den kontakt individen har med företaget i Sverige förekommer 
genom privata kontakter eller med projektledare eller närmsta chef. Rörelsen 
på chefspositioner är ganska hög varför formell kontakt anses vara meningslös.  
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Då expatriens utlandsanställning närmar sig sitt slut, är det upp till individen 
att själv ta kontakt med personalavdelningen för att undersöka möjliga 
framtida arbetsuppgifter inom företaget i Sverige. Det tas upp i 
ledningsgruppen att ytterligare en person återkommer för att försöka finna 
lämplig plats för denne. Tanken är att expatrien ska veta vilken arbetsuppgift 
han kommer att få efter återkomsten cirka tre månader i förväg, men detta 
fungerar tyvärr inte alltid. På företaget finns ett nära samarbete med 
huvudkontoret och de får inte på eget bevåg placera någon utan 
bolagsstyrelsens godkännande. Enligt svenska arbetsrätt ska individen återfå 
en anställning. Expatrien behåller sin anställning i Sverige, men får 
tjänstledigt från den. Det innebär alltså att expatrien blir anställd i värdlandet. 
Individen återplaceras på samma ort – en förutsättning som nog kan anses vara 
underförstådd i kontraktet. Det är ofta svårt att återfå likvärdig position. I de 
kontrakt som förlängts har denna paragraf förhandlats bort.  

5.5.5 Repatriation i Lilla företaget 
Värdlandet står för hemresan och kostnader förknippade med denna. Efter 
hemkomsten är det arbete som gäller. Repatrien erbjuds ingen extra ledig tid 
eller lugn period precis vid hemkomsten, men detta tror personalavdelningen 
löser sig automatiskt. De flesta flyttar under sin semester. I tider av 
neddragning är det svårt att finna bra platser för återkommande. Då har 
företaget hellre sett att utlandsvistelsen förlängts till dess att möjligheten för 
en bra återplacering finns. 
 
Det finns inget formellt mottagande eller välkomnande vid hemkomsten. Det 
är helt enkelt upp till respektive avdelningschef. I dagsläget har företaget dock 
omnämnt återkomsten för de expatrier som är på väg hem som en positiv 
nyhet i VD:s 14-dagars brev till alla anställda. Personalavdelningen menar att 
det är positivt att anställda söker sig utomlands och man anser att kontaktnät 
och nyvunnen kunskap utnyttjas inom företaget. I och med att företaget är 
teknikorienterat kommer nya tekniska erfarenheter att användas på bästa 
möjliga sätt. Trots detta premieras det inte lönemässigt. Lilla företaget har 
hitintills valt att premiera de som stannat hemma och utvecklats enligt 
företagets önskemål i Sverige. Detta har ofta inneburit att repatrien fått gå ner 
i lön vid återkomsten till Sverige eftersom löneläget utomlands oftast är högre. 
Företaget uppfattar att det skulle kunna orsaka avundssjuka om en 
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utlandsanställning premierades mer och värderar därför kontrollmöjligheten 
högt. Det förekommer idag ingen direkt avundssjuka mellan anställda för att 
någon fått chansen att åka utomlands. Alla vet att det är upp till varje individ 
att själv ta steget för att komma iväg utomlands. Repatrier används idag inte 
formellt för att förbereda personer som ska åka utomlands.  
 
Detta företag har inte arbetat i särskilt stor utsträckning med frågor kring 
expatriation respektive repatriation, men de frågor vi ställde väckte dock 
många idéer och vår kontakt menade att han fick mycket att tänka över efter 
intervjun. 

5.6 LILLA FÖRETAGET - REPATRIERNAS ERFARENHETER 
5.6.1 Bakgrund 
Vi har intervjuat två repatrier på detta företag. Personerna är båda män mellan 
40 och 50 år. En av respondenterna är utbildad civilingenjör i ekonomi och 
elektronik, den andra har ingen formell utbildning utan har läst tvåårig 
teknikerskola och även en del kurser på högskolan vilket motsvarar en 
ingenjörsutbildning. De har båda arbetat i företaget sedan mitten av 80-talet, 
även om en av dem började i ett annat företag som senare blivit uppköpt av 
det nuvarande företaget. Båda våra respondenter har tidigare flyttat inom 
Sverige på grund av studier. En av respondenterna har haft ett utlandsuppdrag 
i USA under en period av två år och han kom tillbaka till Sverige hösten 2001. 
Den andra respondenten har varit i samma europeiska land vid två olika 
tillfällen, första gången avsåg en treårsperiod som började 1984 och det senare 
tillfället från 1993 till 2000. De har båda aktivt sökt sig till ett utlandsuppdrag. 
Det är så företaget fungerar, vill man åka utomlands får man visa det och de 
försöker hittar något uppdrag.  

5.6.2 Före och under utlandsvistelsen 
Båda respondenterna hade med sig familjen bestående av fru och barn 
utomlands. I det ena fallet hjälpte företaget till med att ordna boende 
utomlands medan den andra respondenten fick ordna allt sådant själv. Det är 
det utländska bolaget som ansvarar för att hjälpa till med detta. Båda 
respondenterna trivdes utmärkt och båda skulle kunna tänka sig att åka ut på 
ytterligare utlandstjänstgöring. De fick inte några förberedelser inför 
utlandsvistelsen såsom kulturinformation eller språkkurs. En av dem uttrycker 
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att han fick skriva på ett avtal som inte var riktigt fullständigt utan endast ett 
utkast, vilket kändes lite osäkert. Han anser att det borde finnas ett klart och 
tydligt avtal.  
 
En av respondenterna uppfattade flytten till utlandet som mycket påfrestande. 
Det var många detaljer som var tvunget att ordnas såsom bostad, skola till 
barnen, visum etc. Han upplevde att företaget inte gav något stöd alls i dessa 
frågor, som tur var fanns det ytterligare en expatrie som han kunde ta hjälp av. 
Respondenten köpte ett hus som inte var riktigt färdigt när de kom dit utan 
familjen fick bo på hotell under en och en halv månad vilket ytterligare bidrog 
till att familjen upplevde flytten som ansträngande. Medföljande hade ingen 
möjlighet att arbeta eftersom det inte gick att ordna arbetstillstånd till henne. 
Det fungerade bra under den tid de var borta men det skulle nog ha ställt till 
problem om utlandsvistelsen förlängts då hon inte hade något att sysselsätta 
sig med på dagarna. Familjen var dock inställd på att vistelsen kunde 
förlängas. Beslut om att återvända till Sverige togs cirka nio månader före 
återkomsten, mest på grund av att familjen inte ville utsätta barnen för samma 
osäkerhet som uppstått vid flytten till landet. Respondenten hade sporadisk 
kontakt med företaget i Sverige under utlandsvistelsen och mest under den 
senare perioden när han kollade upp arbetsmöjligheter i Sverige efter 
återkomsten. Respondenten var vid ett tillfälle hemma på semester.  
 
Den andra respondenten upplevde ingen av sina utlandsvistelser som 
påfrestande. Vid det första tillfället arbetade hans fru och vid det andra var 
hon hemma med barnen. Barnens skola i utlandet fick familjen själv ordna, 
men det upplevdes inte som något problem. När det gäller kulturskillnader så 
uppfattade respondenten en skillnad mot Sverige gällande öppenhet mot 
anställda. Det hände vid ett flertal tillfällen att de anställda blev informerade 
först vid ett stormöte om stora förändringar på deras avdelningar. Det fanns 
ingen dialog mellan ledningen och de anställda. Det främsta skälet till att de 
återvände till Sverige var att frun ville återvända så hon kunde börja arbeta 
igen, eftersom barnen börjat bli stora och hon ville även komma närmare sin 
familj i Sverige. Beslutet om att åka hem togs ungefär ett halvår innan 
återkomsten. Respondenten var hemma minst två gånger per år under 
utlandsvistelsen.  



EMPIRI

 

~ 77 ~ 

5.6.3 Repatriation  
När det gäller återkomsten till Sverige har ingen av respondenterna upplevt 
den som problematisk. En av dem uttrycker dock att det varit en del praktiska 
problem exempelvis med att det inte finns någon ekonomisk historia i Sverige 
och det kan vara svårt att skaffa betalkort och sådant, annars har det fungerat 
bra även om familjen flyttat till en annan ort i Sverige vid återkomsten. De 
behöll ej sin bostad vid utflytten, vilket den andra respondenten gjort och han 
tror att det är en av orsakerna till att det inte var några problem för honom. 
Man kommer tillbaka till en trygghet som han uttrycker sig. Ett område som 
individen känner till med grannar och barnen hamnar i samma skola. 
Respondenterna var tjänstledig under utlandsvistelsen och var garanterade att 
få ett nytt arbete inom koncernen men inte vilket typ av tjänst det skulle bli. 
Båda respondenterna hade klart med vilken tjänst de skulle påbörja när de 
kom hem. En av dem återvände till sitt tidigare arbete medan den andra bytte 
arbetsplats till ett annat företag inom koncernen. Båda respondenterna är av 
uppfattningen att deras utlandsvistelse har uppskattats av företaget. En av dem 
nämner att hans språkkunskaper utvecklats mycket och att han har stor nytta 
av detta i sitt nuvarande arbete. Den andra säger att han såg helheten på ett 
helt annat sätt än de som varit kvar i Sverige samt att han hade koll på andra 
typer av produkter som kan användas. Företaget i Sverige är ganska 
konservativt och håller fast vid de produktlösningar som alltid har fungerat. 
 
Båda respondenterna har trivts med sina utlandstjänstgöringar och ingen av 
dem skulle tveka att åka ut igen. En av respondenterna uppmuntrar till och 
med andra att ta chansen att åka utomlands om de skulle få den.  

5.7 UTRIKESDEPARTEMENTET 
5.7.1 Kort beskrivning av UD och dess diplomater 
Sveriges utrikesdepartement (UD) har naturligtvis en otroligt lång erfarenhet 
av expatriation då Sverige idag ett hundratal utlandsenheter i form av 
ambassader, delegationer och generalkonsulat. Totalt arbetar idag cirka 1500 
personer på UD varav ungefär 900 personer är stationerade i Stockholm och 
arbetar som handläggare i någon av de 30 utredande eller stödjande enheterna. 
De anställda arbetar antingen på en avdelning med en specifik funktion, i 
dessa fall tack vare en speciell kompetens, eller på en avdelning med arbete 
gentemot ett specifikt geografiskt område. 600 personer arbetar i andra länder 
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för att representera Sverige. De individer som arbetar i utlandet ska på ett 
rättvisande sätt representera Sverige vilket innebär att en blandning av kvinnor 
och män i olika familjesammansättningar bör finnas representerade på svenska 
ambassader. Syftet med diplomater är bland annat att hjälpa svenskar som 
hamnat i knipa, bevaka landets politiska intressen, främja handel med det 
aktuella landet etc. Personalomsättningen är inom departementet oerhört stor. 
Omkring 30 procent av alla diplomater byter arbetsuppgift internt varje år. 

5.7.2 Personalavdelningens ansvar på UD 
De flesta anställda har rekryterats antingen tack vare specialistkunskap, genom 
antagning till diplomatprogrammet eller externt som assistenter. Då 
individerna inte får stanna i mer än ett förutbestämt antal år på varje uppdrag, 
skall många vakanser ersättas varje år. Ett uppdrag varar normalt sett i tre till 
fem år och kan eventuellt under särskilda omständigheter förlängas i 
ytterligare ett år. En diplomat får arbeta i utlandet i maximalt två posteringar i 
följd och måste sedan arbeta i Stockholm under en period innan ytterligare 
utlandsuppdrag är aktuella. Detta för att komma hem och lära hur 
myndigheten, det vill säga regeringskansliet, politiskt arbetar och inte bli 
alltför fokuserad på en region men även för att förankras i Sverige med jämna 
mellanrum. En diplomatplats tilldelas genom en intern ansökan till lediga 
platser på den interna arbetsmarknaden. Lediga tjänster sammanställs och 
utlyses varje år på hösten. Individen får då rangordna tre alternativ i sin 
ansökan och personalavdelningen presenterar sedan en prioriteringslista till 
varje utlandsmyndighet med de personer som de anser lämpliga. Sen är det 
upp till chefen för respektive utlandsmyndighet att ta in referenser och lämna 
in en prioriteringslista till personalavdelningen. Detta är inte helt okomplicerat 
eftersom personerna är spridda över världen. Detta är ett relativt nytt 
förfarande då plasterna tidigare tillsattes utan ambassadörens inflytande.  
 
På personalavdelningen arbetar idag åtta personer med rekrytering och 
tillsättning av tjänster inom Sverige och i utlandet. De anställda på 
personalavdelningen har antingen en HR-bakgrund eller är UD-generalister 
som har jobbat länge på UD. De är ansvariga för bemanning på olika 
geografiska områden eller som personalkonsulenter. De är till exempel 
specialiserade på medföljandeproblematik eller karriärplanering. Individen 
som blivit utsedd till ett uppdrag vänder sig till en person med kompetens för 
just den aktuella frågan. Allting rörande utlandsvistelsen finns noga reglerat 
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och utrett i en handbok tillgänglig för diplomaterna. Denna handbok redogör 
exempelvis för allt som har med kostnader, rättigheter eller tillvägagångssätt 
att göra och används som en uppslagsbok för utlandsarbetande. 
Personalavdelningen har även under utlandsvistelsen en supportfunktion, men 
ingen regelbunden kontakt med alla expatrier. Personalavdelningen kommer 
under nästa år att omorganiseras så att samarbetet mellan de olika 
avdelningarna ökar. Men specialistområden kommer att kvarstå. 

5.7.3 Expatriationsprocess på UD 
De som antas till diplomatprogrammet är statsvetare, jurister samt ekonomer 
och får genom en kompetensutvecklingssektion sin handläggarutbildning. 
Denna handläggarutbildning kompletteras inför det första utlandsuppdraget 
med en förberedande kurs, men denna är relativt ny och infördes först för 
cirka tre år sen. I kursen ingår bland annat förberedelser inför det arbete som 
ska utföras under utlandsvistelsen samt att lära sig mer om Sverige eftersom 
individen i sitt arbete ska representera Sverige i många olika frågor. En del av 
denna riktar sig även till medföljande. Ibland får individen möjligheter att i 
förväg besöka landet inför ett uppdrag. Detta är ingen regel, men en nyinförd 
möjlighet. Särskilda utredningar och rekommendationer finns för familjer med 
barn i skolålder. De kan exempelvis i en lista se rekommenderade skolor samt 
utlåtanden om dessa. Bostad ordnar diplomaten själv, men den betalas i likhet 
med skola av UD. Allt praktiskt finns väl utrett och reglerat. Det finns 
tendenser till att ensamstående kvinnor i 35-årsålderna tvekar till att åka ut 
beroende på att de gärna vill bilda familj och ser det som ett hinder att åka 
utomlands. 

5.7.4 Placeringen på utlandsmyndigheten 
Under utlandsvistelsen är det ambassadören som ansvarar för diplomaten och 
dennes familjs trivsel. På ambassaden är det cirka en tredjedel svenskar som 
arbetar och två tredjedelar lokalanställda. I mångt och mycket går arbetet ut på 
att representera och rapportera hem till Sverige vilket betyder mycket kontakt 
med andra diplomater i landet samt lokala intressenter. I arbetet på UD har 
man normalt sett daglig kontakt med Sverige, då varje dag avslutas med en 
rapport hem till kontoret i Sverige, på svenska. Familjen har rätt till en 
hemresa per år och då rekommenderas diplomaten att besöka kontoret i 
Stockholm för att upprätthålla kontakter där. I övrigt är det helt upp till 
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individen att själv hålla kontakten med Sverige. Ingen speciell person finns 
utsedd till ansvarig hemma i Sverige. 
 
Diplomaten är anställd av UD under hela utlandsvistelsen och har garanterat 
ett arbete vid återkomsten till Sverige. Diplomaten betalar även under hela 
utlandsvistelsen, oavsett längd, svensk skatt till kommun, stat och landsting. 
 
Tidigare har en anställning på UD ofta varat under i stort sett en hel livstid, 
men med byte av arbetsuppgifter och placering med jämna mellanrum. En 
anställning innebär utlandstjänstgöring och individen har dessutom 
en ”förflyttningsplikt”, vilket innebär att de ska arbeta i utlandet. Men de 
individer som söker sig till UD är väl medvetna om vad tjänsten kommer att 
innebära och utlandsvistelsen i sig utgör oftast inget problem. Det är ovanligt 
att anställda lämnar UD före pension, vilket leder till att det idag finns en del 
problem med att tillhandahålla relevanta tjänster för återvändande, då det inte 
finns ett oändligt antal chefspositioner att dela ut. Många har arbetat med 
mycket ansvarsfulla och spännande uppdrag i utlandet och ser det inte som 
motiverande med en mindre ansvarsfull arbetsuppgift hemma. 
 
Dubbla karriärer 
UD ser idag ett växande problem med par där båda gör karriär. Den nya 
generation som antas till diplomatprogrammet accepterar inte vilket 
utlandsuppdrag som helst utan har ofta krav eller önskemål om att få arbeta i 
ett land där även medföljande har en möjlighet att få arbete. Det har tidigare 
varit förbjudet för medföljande till diplomat att ta anställning i andra länder. 
Detta har lett till svårigheter, framförallt i att placera ut nyanställda diplomater, 
då man ser att båda parter i allt fler par är utbildade och medföljande har svårt 
att fullt ut göra avkall på sin karriär. Det finns inga krav på att medföljande 
ska ha någon form av representativ roll även om det ofta kanske blir så. Detta 
har lett till att flera nyanställda handläggare efter fyra, fem år fortfarande inte 
kommit iväg på något utlandsuppdrag. UD arbetar idag aktivt för att förhandla 
fram bilaterala avtal med andra länder och därmed möjliggöra arbete även för 
medföljande. Det finns även en hemsida där företag kan lägga in önskemål om 
speciell kompetens till utlandet för att underlätta arbetssökandet. En annan 
lösning kan i framtiden vara att anställa specialister under kortare kontrakt i 
likhet med exempelvis Sida. I de fall en medföljande inte arbetar får familjen 
ett så kallat medföljartillägg, men ett stort problem i form av uteblivet 
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pensionssparande uppstår samtidigt. Detta problem förekommer för alla 
utlandsarbetande som inte betalar skatt i Sverige. För att till delvis 
kompensera detta går staten enligt utlandsvillkorsutredningen in med cirka 17 
000 kr per år i pensionssparande för oavlönad medföljande. Detta täcker dock 
inte fullt ut vad individen skulle tjänat vid arbete i Sverige. 
 
Third Culture Kids 
Ett annat stort problem som livligt diskuterats inom UD är medföljande barn 
så kallade TCK. De rycks ideligen upp från sina rötter och flyttas från land till 
land. En del familjer väljer att vara hemma under barnens skolår för att 
undvika att barnen känner sig rotlösa. Andra menar att det är till deras fördel 
att lära sig språk och att de fostras till att bli mycket socialt kompetenta och 
har lätt att skapa kontaktnät i nya omgivningar. 

5.7.5 Repatriation på UD 
Någon repatriation förekom tidigare inte på UD. Individerna åker mer eller 
mindre från uppdrag till uppdrag eller om de önskar kan de stanna i Sverige 
under en längre period. Hemkomsten upplevs inte av personalavdelningen 
som speciellt svår för repatrierna då de vet att de kan resa ut igen om de så 
önskar. Det finns de som arbetat i många olika länder, men även de som 
endast varit ute på endast en utlandstjänstgöring. Underlättande funktioner 
finns dock, exempel på sådan är en intern bostadsförmedling för 
andrahandsuthyrning under utlandsuppdrag. Skiftet mellan olika placeringar 
sker i augusti/september vilket är anpassat efter skolåret. Repatrierna 
informeras om nästa placering cirka 6 månader i förväg, men det är ofta svårt 
att finna relevanta, passande tjänster framförallt hemma i Sverige. Det kan bli 
så att en del kommer hem och träder i tjänst utan att verkligen ha en specifik 
tjänst. Dessa luckor är inte bra, men det uppfattas inte alltid av individen som 
ett problem, det är olika beroende på vilka personer som ska placeras. Inget 
formellt välkomnade till Sverige förekommer, men det är inte heller något 
som efterfrågas. I arbetet ingår utlandsvistelse och människor åker och 
kommer tillbaka och flyttar runt inom departementet dagligen. 
Personalavdelningen utarbetar dock i dagsläget en form av repatriations-
program, vilket kommer att innehålla någon form av debriefing och 
uppföljning. Det finns redan idag en ”återkomstdag” i september då repatrien 
informeras om vad som förändrats inom organisationen. I samband med denna 
ges individuella samtal med ansvarig bemannare och även med 



REPATRIERA MERA?!
 

~ 82 ~ 

personalkonsulenter om så behövs. Sedan förra året har de även haft möjlighet 
att diskutera sina upplevelser med andra repatrier. Detta var mycket uppskattat. 
De kan på detta sätt ta del av varandras erfarenheter. 
 
På ett sätt fungerar en utlandsvistelse automatiskt som en befordran. En 
handläggare får diplomatstatus vid utlandstjänstgöring och blir exempelvis 
första året andresekreterare och vid nästa uppdrag förstesekreterare på en 
ambassad. Detta innebär dock inte nödvändigtvis en befordran. 

5.8 UD - REPATRIERNAS ERFARENHETER 
5.8.1 Bakgrund 
På UD har vi intervjuat två repatrier, en man och en kvinna. Den ena var i 35-
årsåldern och den andra i 55-årsåldern. En respondent är utbildad jurist och 
den andra har en examen inom statsvetenskap. Båda respondenterna har 
tidigare flyttat inom Sverige eller bott utomlands. Den av dem som arbetat 
längst på UD började där under slutet av sjuttiotalet och den andra har arbetet 
på UD sedan mitten av 90-talet. De har båda sökt sig till UD delvis på grund 
av den möjlighet till utlandsarbete som finns där. Våra respondenter har båda 
haft mer än ett utlandsuppdrag. Den ena har varit utomlands vid fyra olika 
tillfällen och den andra vid två tillfällen. Utlandsuppdragen har varit i olika 
världsdelar. Uppdragens längd har varierat mellan ett år och upp till fem år. 
En respondent kom tillbaka till Sverige under 2001 och den andra har varit 
tillbaka sedan 2002. 

5.8.2 Före och under utlandsvistelsen 
Gällande förberedelser inför ett utlandsuppdrag har det varierat för våra 
respondenter, men det kan bero på att organisationen på senare år fokuserat 
mer på detta. Sedan några år tillbaka genomgår alla diplomater en obligatorisk 
grundkurs innan de sänds ut på sitt första uppdrag. Denna kurs är generell och 
fokuserar inte på ett specifikt land. Medföljande partner erbjuds att frivilligt 
vara med på vissa delar av utbildningen. En av våra respondenter har 
genomgått grundkursen, den andre åkte på sitt första uppdrag före den tid då 
utbildningen erbjöds. Båda respondenter uttrycker att det finns stora 
möjligheter till förberedelser, bland annat genom språkkurser. Dessutom 
uttrycker respondenterna att de, före utresan, var i kontakt med företrädare 
som tidigare varit i landet. 
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Respondenterna har båda haft med sig sina familjer på uppdragen. Vid minst 
ett tillfälle har även barnen varit med. En respondent hade inga barn vid första 
utlandsuppdraget och den andra höll sig medvetet i Sverige under barnens 
skolgång för att inte de inte skulle behöva byta skola när uppdraget var slutfört. 
Respondenterna har inte fått hjälp från UD med att ordna arbete till 
medföljande partner. En av respondenternas medföljande hade ett arbete som 
kunde skötas ifrån hemmet i det nya landet under det första uppdraget, under 
det andra uppdraget skötte den medföljande om det hemmavarande barnet 
samt arbetade till viss del hemifrån. Den andre respondentens medföljande 
partnern arbetade inte under de första två uppdragen, men dennes medföljande 
ordnade själv arbete i utlandet under de två sista uppdragen. Att medföljande 
inte hade arbete i utlandet var något som familjen upplevde som påfrestande 
delvis på grund av landets samhällsstruktur vilken innebar att bilen var 
nödvändig vid förflyttning och det var svårt att ta sig fram obehindrat. En 
respondent uttrycker att det var lättare att åka iväg utan barn eftersom 
individerna hade mer frihet och kunde se mer av landet. Respondenterna har 
båda själv fått ordna boende även om organisationen ersatt kostnaderna, vilka 
kostnader organisationen står för är reglerade i ett avtal. Befintlig personal har 
till viss del kunnat utnyttjas som kunskapsbas för att få vetskap om landet och 
den stad man anländer till. En respondent behöll sin bostad i Sverige under det 
utlandsuppdrag som endast varade i ett år, i övriga fall har de inte gjort det.  
 
Uppdragen har varit väl definierade och diplomaterna har i förväg vetat vad 
som förväntats av dem. De har dock delvis kunna påverka tjänstens innehåll 
på plats. Ingen av respondenterna säger sig ha upplevt någon form av 
kulturchock vid flytten till utlandet. En respondent säger att det nog beror på 
att han tidigare luffat runt i den världsdelen under ett år och då lärt känna 
kulturen och språket. Den andra respondenten bodde utomlands som barn och 
tror att det påverkat acklimatiseringen även vid detta tillfälle. Båda 
respondenterna var hemma vid minst ett tillfälle per år, men oftast ytterligare 
någon mer gång. Departementet bekostar en hemresa per år. Individen 
uppmanas då att komma och besöka kontoret för att höra vad som hänt sedan 
sist. Under utlandsvistelsen har båda respondenterna haft kontinuerlig kontakt 
med Sverige eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att ständigt rapportera 
händelser till hemlandet. Gällande kontakt med familj och vänner upplever 
ingen av respondenterna att de tappat kontakten. En av dem uttrycker istället 
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att han varit bättre på att upprätthålla kontakter under sina utlandsvistelser än 
när han är hemma. Dessutom passar ofta familj och vänner på att hälsa på 
beroende på var i världen individen är stationerad. Den andra respondenten 
säger att många inom organisationen nog får betala ett ganska högt socialt pris 
i och med att vänner och bekanta förloras under långa utlandsvistelser, men 
anser inte att han upplevt detta själv. 

5.8.3 Repatriation  
Ingen av respondenterna har upplevt hemkomsten som direkt problematisk. 
Det är lite småsaker som har förändrats under utlandsvistelsen som kan göra 
vardagen lite svårare. Är individen inte skriven i Sverige kan han inte heller 
äga någon bil eller bostad. Individerna blir utskrivna från vissa sociala system 
och har exempelvis inte rätt till föräldrapenning. I dag måste individerna i 
Sverige fatta mer beslut själva rörande exempelvis telefonabonnemang, 
bredband. Detta anser respondenten skapar förvirring. Dessutom har det skett 
stora förändringar på departementet som det varit svårt att informera sig om. 
Diplomaterna får inte alltid information om förändringar i organisationen. 
Diplomaterna har en anställning inom organisationen men är inte garanterade 
en viss tjänst vid återkomsten. När återkomsten börjar närma sig får de söka 
de tjänster som finns tillgängliga. Det kan vara svårt för en individ som haft en 
tjänst på högre nivå utomlands att få motsvarande tjänst i Sverige vilket inte 
alltid är positivt för individen. Tidigare var alla karriärer spikraka och alla 
blev chefer oavsett om de passade eller ej. I dag ser man till personliga 
egenskaper och den som passar bäst för rollen blir chef vilket innebär att 
karriären går lite upp och ner. En av respondenterna uttrycker att det inte finns 
någon garanti för att du får en högre position när du återvänder till Sverige. 
Respondenterna uttrycker att det är lite dålig framförhållning vid återkomsten 
och att individen relativt sent kan få besked om vilka arbetsuppgifter denne får 
vid återkomsten till Sverige. Respondenterna säger att det vore bra med någon 
form av debriefing vid återkomsten för att bland annat hålla koll på 
kompetensen hos diplomaterna.  
 
Båda respondenterna uttrycker att det nog är skillnad att arbeta utomlands för 
ett företag eller för UD. Arbetet på UD ses som en livsstil och inte bara ett 
arbete. Många söker arbete i organisationen bara för att få möjligheten att åka 
utomlands. Arbetet utomlands skiljer sig avsevärt från arbetet under tiden i 
Sverige. Utomlands är individen en representant för Sverige och får möjlighet 
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att umgås med högt uppsatta personer inom landet och även med personer från 
andra ambassader, ibland får individen ett ansvar utöver det vanliga och kan 
tänkas vikariera för ambassadören och då träffa både ministrar och 
statsöverhuvuden. När man sedan kommer tillbaka till Sverige är det väldiga 
kontraster för man är bara en vanlig tjänsteman igen. Detta har dock inte 
någon av respondenterna uttryck varit något problem.     
 
En respondent uttrycker att kontakten med andra diplomater på posteringar har 
varit väldigt bra. Han säger också att det har varit lätt att få kontakt med de 
andra på ambassaden och kontakten har fortsatt även efter avslutat uppdrag, 
annars är det lätt att bekantskaper blir ytliga eftersom uppdragen sträcker sig 
över en begränsad tid. Något positivt vid hemkomsten är att det på 
departementet finns andra som också varit utomlands så diplomaten har någon 
att tala med om sina upplevelser. Annars är det något som upplevts lite 
negativt att familj och vänner inte visar särskilt stort intresse för vad som hänt 
individen under utlandsvistelsen.  
 
Våra respondenter har trivts under utlandsuppdragen och är inte främmande 
för att åka ut igen. Anledningen till att våra respondenter i dagsläget är hemma 
är att en har minderåriga barn samt en partner som inte vill ge upp sin karriär. 
Även för den andre är det till stor del familjen som påverkar. Partnern har inte 
arbetat under särskilt många år i Sverige och saknar pensionspengar vilket 
ställer till det på äldre dagar. 

5.8.4 Övrigt  
Gällande huruvida våra respondenter fått en förändrad syn på Sverige och 
svenskarna så uttrycker en av dem att han fått ett bredare perspektiv och mer 
tolerans. Han har även fått en större kulturell förståelse och ser idag många 
både positiva och negativa saker med Sverige. Den andra respondenten säger 
att det är stor kontrast mellan Sverige och exempelvis USA när det gäller det 
sociala sättet. I USA får man enkelt kontakt med andra människor ute i 
samhället, sätter man sig på en bar så är det alltid någon som kommer fram 
och pratar. Detta kan han sakna i Sverige där individerna är mer reserverade 
om de inte är berusade. Respondenten säger också att han insett att svenskar är 
lite inskränkta och tror att de lever i det bästa samhället men i själva verket 
finns det andra som har det lika bra exempelvis när det gäller sjukvård. 
Gällande personalen på UD så uttrycker en respondent att de oftast är mycket 
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socialt kompetenta och har lätt för att skapa kontakt med folk, även privat. De 
är även förändringsbenägna och vill gärna arbeta utomlands. Ett problem som 
dock blivit större den senaste tiden är par där båda har egna karriärer. Det är 
svårt att finna personal till vissa platser eftersom partnern kan ha svårt att hitta 
arbete där. Något utrikesdepartementet har börjat arbeta med är mentorer. En 
av respondenterna är själv mentor för en av eleverna på diplomatprogrammet.  
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6 ANALYS 
 

I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material samt sammankopplar det 
med den teoretiska referensram vi i kapitel fyra presenterat. Vi har valt att 
analysera hela processen med kulturer och expatriation då vi anser att allt 
detta har ett nära samband med repatriation. Vi anser vidare att en väl 
genomförd expatriationsprocess delvis kan underlätta och förbereda individen 
inför återkomsten till hemlandet. 

 

6.1 TEORETISK JÄMFÖRELSE 
Vi inledde vår referensram med ett avsnitt beskrivande kulturskillnader samt 
kulturchockers förekomst och uttryck. Detta avsnitt finner vi relevant då det 
gett oss och läsaren en grundläggande förståelse för problem som kan 
uppkomma på grund av kulturella skillnader. Kulturen avser vi dock inte 
enskilt analysera i denna teoretiska jämförelse. Idag finns ett stort utbud av 
litteratur tillgängligt inom ämnet expatriation, samt en del om repatriation. Vi 
tror att en anledning till att expatriation tidigare fokuserats är att det innebär 
en extra kostnad att skicka någon utomlands. För organisationen är inte 
kostnaden för hemkomsten lika uppenbar, vi återkommer till detta resonemang 
senare i analysen. I början av denna studie uppfattade vi expatriation och 
repatriation som två skilda ämnesområden, så är dock inte fallet. Dessa 
ämnesområden hör, enligt vår mening, mycket nära samman och går i många 
fall ihop. I denna jämförelse har vi sökt skillnader samt vissa betydelsefulla 
likheter för att klargöra på vilket sätt de är sammankopplade.  
 
En stor differens anser vi ligger i att problematiken med expatriation är 
tydligare och det är lättare att förstå att den existerar än den i repatriation. 
Enligt resonemanget med isberget (Black et al, 1992 A m fl) verkar en helt ny 
och främmande kultur vid första anblicken ha en större inverkan på individens 
anpassning, än vad återvändandet hem till en känd kultur ser ut att ha. Detta 
beror på att olikheterna vid utresan är påtagliga och lätta att upptäcka. Vid 
hemkomsten kan kombinationen av hemmiljöns och individens utveckling och 
förändring göra att de osynliga delarna av isberget, det vill säga normer och 
värderingar, framkallar en kulturchock. Känslan av främmandeskap i den 
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nygamla miljön kan vara svår att acceptera, både för repatrien själv och för 
omgivningen.  
 
Man talar i samband med expatriation om kulturträning för att förbereda 
individen på förekommande kulturella svårigheter, detta sker dock ej i 
samband med repatriation. Även detta anser vi tyder på att kulturchockens 
förekomst vid hemkomsten ej är tydliggjord. Vi tror att någon form av 
kulturträning vore positivt även vid återkomsten. Exempel på detta kan vara 
en dag då man i likhet med UD går igenom vilka förändringar som skett i 
organisationen och i samhället för att hjälpa repatrien att återanpassas. 
Torbiörn (1994) menar att repatrien träder in i en kulturchock snabbare vid 
återkomsten än expatrien vid utresan. Denna omvända kulturchock kan 
repatrien dock snabbare lägga bakom sig då individen inte behöver lära in 
allting på nytt utan kan återinlära nygammal kunskap. 
 
De kulturella olikheterna expatrien stöter på i samband med expatriationen är 
uppenbara vilket gör att ett behov av hjälp från organisationen går att motivera 
vid utresan. Vi anser att det inte är lika uppenbart att problem förekommer 
även vid hemkomsten, vilket gör att det kan vara svårare att få hjälp och stöd 
från företaget och individen förväntas felaktigt klara processen på egen hand.  
 
En annan skillnad är behovet av individen inom företaget. Det är inte alltid 
okomplicerat att finna relevanta arbetsuppgifter för en repatrie. Individen 
återkommer då utlandsuppdraget är slut, vare sig det passar eller inte, snarare 
än då organisationen har behov av arbetskraft i hemlandet. De måste helt 
enkelt placera den individ som återvänder, vilket leder till ett av de största 
problemen i samband med återkomsten. Av naturliga skäl finns inte detta 
problem på samma vis vid expatriation eftersom individen sannolikt sänds 
utomlands för att utföra ett specifikt uppdrag. I expatriationsprocessen handlar 
det därför om att rekrytera rätt person till uppdraget medan repatriationen i 
detta avseende tvärtemot går ut på att finna en arbetsuppgift för individen. 
 
Även individens inställning och attityd till arbetet utgör en differens. Inför ett 
utlandsuppdrag är det mycket spännande, nytt och ovisst som väntar. De flesta 
ser detta som något verkligt positivt och ofta är det just dessa faktorer som 
gjort att individen från början velat åka. Många gånger innebär utlandstjänster 
mer ansvar och befogenheter, arbetsuppgifterna kanske är mer utmanande och 
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tjänsten en del av det som lockar. Repatriationen däremot, innebär ibland en 
degradering, varför den arbetsmässigt kan upplevas negativ i jämförelse med 
expatriationen. Repatrien kan känna en besvikelse och sakna organisationens 
engagemang stöd och visade uppskattning. 
 
Den viktigaste likheten vi funnit är behovet av uppmärksamhet under båda 
processerna. Att uppmärksamhet kan vara motiverande, konstaterades redan 
på 1930-talet i och med Hawthorne-studierna. Oavsett vad som fokuserades, 
positivt eller negativt, konstaterades att uppmärksamheten i sig motiverade de 
anställda och ledde till ökad produktivitet och lojalitet gentemot företaget. 
(Ljung et al, 1998) Om företaget under hela utlandsvistelsen kan visa att de 
bryr sig om individen och inte glömt bort att expatrien finns kvar inom 
företaget även om denna befinner sig utomlands har man på ett bra sätt 
förebyggt även repatriationen. Fenomenet ”out of sight, out of mind” 
omnämns både i samband med expatriation och repatriation. Ett sätt att 
hantera detta är att tillsätta en mentor. Denne ska bevaka expatriens intressen 
samt ansvara för individens karriärutveckling, välmående och trivsel både 
under utlandsvistelsen och inför hemkomsten. Förekomsten av en mentor kan 
underlätta båda processerna. 
 
Dubbla karriärer ställer till vissa bekymmer genom hela utlandsvistelsen. 
Sysselsättningsproblematiken förekommer i utlandet och eventuellt även vid 
hemkomsten. Medföljande familj spelar en viktig roll genom hela 
utlandsvistelsen. Trivs inte familjen fungerar inte heller expatrien. Detsamma 
gäller vid hemkomsten. Det tar tid att repatrieras, många detaljer ska 
återställas till vardag. 
 
En dålig expatriationsprocess kan leda till att expatrien själv ser till att 
förbereda sig och sin familj bättre inför repatriationen. Detta har vi sett tydliga 
tecken på under våra intervjuer, speciellt i de fall då barn varit med i bilden. 
Om barnen vid flytten ut ur landet upplevt otrygghet på grund av problem med 
att finna bostad eller skola, ser familjen till att hemkomsten är bättre förberedd. 
En väl genomförd expatriation med kulturträning och stöd från företaget anser 
vi underlättar repatriationen. 
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6.2 KULTURSKILLNADERS PÅVERKAN 
Efter att nu ha utrett rent teoretiska resonemang, går vi nu vidare i vår analys 
för att sammankoppla våra empiriska resultat med befintlig teori. Vi inleder 
med kultur och dess fundamentala inverkan på individer under deras 
utlandstjänstgöring. 
 
De organisationer vi undersökt verkar i både I- och U-länder. Vi tror att de 
synliga delarna av det kulturella isberget skiljer sig mer mellan ett I-land och 
ett U-land, vilket kan göra att individen är mer medveten om att kulturella 
skillnader förekommer. De synliga skillnaderna är relativt lätta att upptäcka 
och anpassa sig till. Det är emellertid de osynliga delarna som oftast ställer till 
problem, då expatrien inte direkt kan se dem och därför inte på samma sätt är 
förberedd på dem. Svårigheterna kan vara större vid flytt till ett land som på 
ytan liknar expatriens hemland. Det förekommer i dessa situationer att 
individen helt nonchalerar befintliga olikheter och därmed misslyckas i sin 
anpassning till den nya kulturen. 

6.2.1 Kulturchock 
Kulturchocken kan indelas i olika anpassningsfaser, vilka har beskrivits i 
referensramen med resonemang av Torbiörn (1994) och Marx (1999). De 
intervjuer vi genomfört har dock inte tytt på att våra respondenter upplevt 
kulturchocker. Vi menar dock att de genomlevt de olika faserna utan att 
egentligen själva insett eller kunnat urskilja dem. Hawes och Kealy (i Marx, 
1999) beskriver en kulturchock som ett positivt fenomen. En individ med god 
självkännedom upplever ofta en kulturchock och anpassar sig därmed lättare 
genom denna till det nya landet. Våra respondenter har berättat små anekdoter 
om anpassningen till nya länder. De uttrycker att det tar en tid innan de kunnat 
förutspå uppkommande situationer och leva ett normalt vardagsliv. Det 
faktum att ingen rakt ut säger sig ha upplevt en kulturchock tror vi beror på ett 
antal olika faktorer. Våra respondenter är utåtriktade individer vilka tidigare i 
sitt liv flyttat inom landet eller mellan länder. De har alla gjort ett aktivt val i 
att arbeta utomlands. Detta innebär att de varit beredda på att göra vissa 
uppoffringar, men haft inställningen att de enbart ska bo utomlands under en 
avgränsad period. Detta bör rimligen påverka inställningen till värdlandet och 
uppdraget så att expatrien blir mer tolerant. Vi tror inte att någon vill uttala sig 
på ett sätt vilket kan tolkas som om de haft anpassningssvårigheter. 
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Respondenterna är och ser sig själva såsom internationella och världsvana. 
Alla har även känt att utifall problem uppstått hade stöd funnits från 
hemorganisationen. De i referensramen beskrivna teorierna om kulturers 
påverkan är i vårt tycke mycket rimliga och vi hade förväntat oss att kunna 
bekräfta dessa, men vår empiri tyder på ett motsatt resultat. Vi återkommer till 
detta under 6.3.4. 
 
I en jämförelse mellan våra undersökta organisationer kan vi se att dessa 
verkar under olika förutsättningar. Organisationerna opererar i olika länder, 
med skilda kulturella miljöer och ekonomiska förutsättningar. 
Industriföretaget och Lilla företaget arbetar mestadels i I-länder och 
Byggföretaget i U-länder. UD å sin sida verkar i hela världen. Vi trodde att 
flytten mellan två U-länder inte krävde samma omställning som en flytt från 
ett I-land till ett U-land. Enligt detta resonemang skulle individen uppleva en 
större kulturchock under sitt första utlandsuppdrag i ett U-land, vilket 
oundvikligen innebär en stor förändring. Respondenterna uttrycker att om de 
någon gång önskat kulturträning eller liknande var det inför sina första 
uppdrag, men att de senare känt sig säkrare och inte alls saknat det. 
 
Marx (1999) kulturchockstriangel tar upp tre dimensioner. Känslor, Tänk samt 
Social skicklighet. Gällande Känslor ser personalavdelningarna detta som en 
oerhört viktig aspekt. Alla organisationer arbetar aktivt med att undvika 
expatrier med sociala eller familjära bekymmer. Det gäller att inte ”exportera 
problem” som någon uttryckte det. De individer vi intervjuat har från början 
haft goda personliga förutsättningar, men ett flertal har trots detta återvänt 
hem på grund av förändrade familjära omständigheter. Eftersom vi anser att 
organisationerna lyckats motarbeta utsändande av ”problemexpatrier” kan vi 
inte heller uttala oss om eventuell uppstådd problematik. Vi bedömer att den 
Sociala skickligheten är hög hos respondenterna. De har som sagt redan flyttat 
inom Sverige och ofta även av olika anledningar bott utomlands. Av denna 
orsak tror vi inte att de oroar sig för ytterligare flyttar. De är medvetna om att 
vänskapliga och familjära band inte nödvändigtvis måste försvinna. 
Expatrierna är inte rädda för att ompröva sin sociala identitet eller att anpassa 
sitt eget jag till den nya kulturen eftersom de gjort det redan tidigare.  
 
Dimensionen Tänk har våra respondenter inte uttryckt några direkta problem 
med. Vi vill enligt Marx (1999) beskriva våra respondenter antingen såsom 
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kolonialister eller som internationalister. Kolonialister då de helt ignorerar 
eventuellt förekommande kulturella skillnader vilket vi anser att många gjort 
exempelvis vid boendet på en camp eller på grund av att uppdraget endast 
omfattar en kort och avgränsad period. Internationalister i de fall då 
respondenterna har flyttat utomlands med avsikten att stanna tillsvidare. Vissa 
har funderat kring hierarkiska skillnader vid medverkan i beslutsfattande och 
informationsspridning. I Sverige är alla medarbetare normalt sett väl 
underättade och har förhållandevis stort inflytande i ”platta” organisationer. 
Detta i jämförelse med andra länder, där organisationer ofta är betydligt mer 
hierarkiska varvid beslut många gånger fattas på högre nivåer utan 
medarbetarnas inflytande. Resonemanget förstärks i och med sträng 
lagstiftning inom svensk arbetsrätt. Våra respondenter har upplevt det på olika 
sätt. Någon har sett det som problematiskt och påfrestande att inte kunna föra 
en jämlik dialog med sina underställda, medan en annan respondent uttrycker 
att det är en fördel att i andra länder kunna välja ut de medarbetare som anses 
bäst lämpade för varje projekt utan att ha lagar och förordningar som formella 
hinder. Även på andra sätt finns det i affärslivet tydliga skillnader, exempelvis 
i balansen mellan arbete och fritid. Arbetstid och anställningsformer är precis 
som mycket annat lagligt reglerat i Sverige, vilket innebär att tryggheten på 
arbetsmarknaden är förhållandevis stor. Svenskar värderar idag sin fritid högt 
och anses emellanåt därav oflexibla i internationella sammanhang. Under en 
utlandstjänstgöring är förutsättningarna dock annorlunda. Nästan alla arbetar 
mera, det vill säga längre dagar och kanske även fler dagar per vecka. 
Expatrierna accepterar detta då det är sedvanligt under denna typ av 
anställning. Dessutom kan det anses fördelaktigt att arbeta under intensiva 
perioder för att sedan kunna ta längre sammanhängande ledigheter.  
 
Dessa exempel visar att det finns ett antal stora skillnader vilka 
respondenterna reagerat på och anpassat sig till. Vissa har även upplevt 
problem vid flytten till ett annat land som inte kan härledas till kulturella 
skillnader, deras karaktär har snarare varit av praktiskt natur. Vår empiri 
stödjer därmed ej teorin, vilken säger att expatrien genomgår en kulturchock. 
Vår uppfattning är att en expatrie, som på eget bevåg har sökt sig till en 
utlandstjänstgöring, upplever kulturella skillnader mest som ett äventyr eller 
en krydda i tillvaron. 
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6.2.2 Integrationsgradens inverkan på kulturchocken 
Byggföretaget har som vi tidigare beskrivit ofta stora camper uppbyggda med 
en helt egen infrastruktur och försörjning av förnödenheter. Detta innebär att 
expatrierna bor tillsammans med andra västerlänningar och därmed helt kan 
undvika såväl interaktion som konfrontation med den nya kulturen. Delvis 
förekommer detta även inom UD där diplomater under utlandsuppdragen ofta 
umgås med varandra och andra länders diplomater. Det innebär att de möts av 
tre olika kulturer dels den svenska, dels en som de själva kallar 
diplomatkulturen och den tredje som är värdlandets kultur. Återigen är det 
mycket upp till individen huruvida denne väljer att söka kontakt med 
människor i värdlandet. Diplomatkulturen kvarstår i ganska lång utsträckning 
även på hemmaplan, där individerna gärna fortsätter att umgås med varandra. 
En förklaring till detta är att alla diplomater har samma eller liknande 
erfarenheter och därmed en förståelse för varandra. Repatrier uppskattar i 
allmänhet att kunna dela sina erfarenheter med andra människor. I båda 
ovanstående organisationer arbetar även lokal personal tillsammans med 
expatrierna men oftast i en underordnad position. Maktdistans och skilda 
förutsättningar kan göra att naturlig kontakt inte förekommer.  
 
I Industriföretaget och Lilla företaget liksom i de flesta andra svenska företag 
förekommer inga camper, expatrier bor snarare utspridda i det vanliga 
samhället. Dessutom förekommer oftast inte lika stora projekt, utan i många 
fall är expatrien ensam på platsen eller tillsammans med ett fåtal andra. Vi 
anser, med stöd i vår empiri, att det leder till en större konfrontation med den 
nya kulturen varvid dessa expatrier löper större risk att utsättas för en 
kulturchock. Expatrien lever inte alls lika isolerat med likasinnade utan 
tvingas mer eller mindre att umgås med lokalbefolkningen. 

6.3 EXPATRIATION 
Vi har nu utrett begreppet kulturchock och huruvida det förekommer i de 
organisationer vi undersökt. Vi fortsätter därför in i utlandsvistelsen och 
resonerar kring denna. 

6.3.1 Hur gör organisationer för att lyckas med expatrier? 
I ett av företagen uppsöker individen själv utlandstjänsten. I de tre andra 
organisationerna är det snarare så att tjänster utlyses varefter 
personalavdelningen väljer ut lämpliga personer till vakanta positioner. Dessa 
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personalavdelningar är väl införstådda i vikten av att rekrytering till 
utlandsuppdrag blir rätt. De arbetar aktivt med just denna process eftersom en 
felplacerad person kan komma att kosta mycket pengar om denne inte trivs, 
vilket i värsta fall kan leda till skadade relationer i utlandet. UD har under de 
senaste åren omarbetat sin interna rekrytering till utlandsposteringar. Från att 
tidigare ha fått personal tilldelad, har ambassadörerna idag betydligt större 
inflytande i valet av medarbetare samtidigt som diplomaterna själva söker 
tjänster. Detta tror vi är mycket positivt då det främjar arbetsklimatet om de 
anställda fungerar tillsammans, något som även bekräftas av personal-
avdelningen. 
 
Som vi tidigare nämnt har alla själva, aktivt sökt sig till en utlandstjänst. Vi 
tror detta innebär att individen inte förväntar sig mer hjälp från organisationen 
än vad som tidigare förekommit. Expatrien förväntar sig ingen färdig plan om 
det inte funnits innan, det förutsätts oftast i organisationen att expatrien själv 
reder ut situationen. Detta bekräftas i både Industriföretaget och i Lilla 
företaget. I Byggföretaget och UD däremot, behöver inte expatrien i samma 
utsträckning organisera praktiska detaljer. Byggföretaget ombesörjer oftast 
detta genom att bygga upp en camp med alla tänkbara bekvämligheter. 
Diplomaterna reser nästan uteslutande till platser där det sedan tidigare finns 
kontakter och andra svenskar. Därmed finns möjlighet att ta hjälp av tidigare 
utsända och här finns även ett stort utbud av skriftlig dokumentation. I vissa 
fall förekommer dessa möjligheter även i de andra organisationerna, men inte 
alls på samma formella sätt. 
 
Litteraturen tyder på att det är viktigt att ta hänsyn till medföljande och familj. 
Det är väl känt att familjens trivsel i stor utsträckning påverkar expatrien och 
dennes arbetsprestation. Om medföljande vantrivs kommer mycket 
tankeverksamhet att läggas på detta varvid arbetet blir lidande. För att 
motverka vantrivsel anser vi att medföljande ska få förstahandsinformation 
kring landet och dess kultur. Det kan förslagsvis ske genom att även de får 
möjlighet att vara med på kulturträning. Det är också positivt om de 
medföljande informeras så att de är införstådda i vad expatriens tjänst innebär. 
Goda förutsättningar för att upprätthålla kontakter med familj och vänner i 
hemlandet underlättar vistelsen. Detta kan förslagsvis ske med hjälp av telefon 
och Internet. Problem i medföljande familjer har i vissa fall inneburit att 
uppdrag avslutats i förtid. De undersökta organisationerna är medvetna om 
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problematiken, och två av dem arbetar aktivt med att stötta medföljande parter. 
Detta kan i praktiken innebära att medföljande får resa hem under en period 
för att finna ny kraft. Vi menar att det är lämpligt att någon på 
personalavdelningen har ansvar för att hålla kontakt med medföljande 
personligen till exempel via telefon eller mejl. 

6.3.2 Respondenters anledning till utlandsarbete 
Svenska ungdomar reser idag mycket både på fritid och genom utbyten i 
skolan, dessutom är befolkningen i allmänhet intresserad av att resa och det 
anses meriterande med internationella erfarenheter. Våra respondenter har i 
många fall fått en utlandstjänst av en ren tillfällighet och de har sett denna som 
en spännande utmaning. Sverige har under vissa perioder haft en hög 
arbetslöshet, varför attraktivare tjänster erbjudits i andra länder. I vissa fall har 
nya projekt med intressanta arbetsuppgifter, innebärande större ansvar, startats 
inom företagen med placering i andra länder. Dessa har krävt 
specialistkunskaper och tjänster har därmed utlysts, vilka intresserade haft 
möjlighet att söka. Andra expatrier har sökt sig till internationella 
organisationer just för att de önskat arbeta i andra länder. Vi kan inte i vår 
empiri utläsa att anpassningen till den nya kulturen påverkats av orsaken till 
utlandsarbetet, men alla har själva mer eller mindre tagit initiativ till arbetet 
utomlands. Detta tror vi underlättar expatriationsprocessen eftersom individen 
därmed medvetet eller omedvetet förbereder sig inför avresan.  

6.3.3 Kulturträning 
Kulturträning är idag populärt, under de senaste decennierna har 
problematiken uppmärksammats. Ingen av våra undersökta organisationer 
hade tidigare använt sig av någon form av kulturträning. På vår fråga om de 
upplevt några problem med individer under ett utlandsuppdrag förekommer 
det sällan enligt personalavdelningarna, vilket gör att kulturträning inte 
efterfrågas i särskilt stor utsträckning. Att organisationer satsar på 
kulturträning tror vi även till viss del beror på begränsade resurser samt att de 
inte direkt ser utlandstjänsterna som investeringar. Ett misslyckat uppdrag är 
för företaget en sunk cost om de ser flytten som enda tillkommande kostnad. 
 
UD införde för cirka tre år sedan en förberedande kurs, men denna behandlar 
inte enbart kulturella skillnader utan främst arbetsrelaterade detaljer. Även 
Industriföretaget har uppmärksammat en efterfrågan hos repatrier och nu 
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infört kurser för expatrier. De andra två företagen har ingen kulturträning och 
Lilla företaget har inte alls reflekterat över detta problem. Kulturchocker 
förekommer inte, tack vare camperna, på samma vis i Byggföretaget. De 
diskuterar dock möjligheten att genomföra kulturträning på plats då 
individerna är mer öppna för information och kan tillgodogöra sig den på ett 
bättre sätt. Huruvida en kulturträning underlättar en utlandsvistelse eller ej har 
vi inte kunnat avgöra i våra organisationer då de som infört en, gjort det först 
nyligen. Vi tror att kulturträningen fyller en viktig funktion på så vis att den 
uppmärksammar individerna på faktorer som kan komma att påverka 
utlandsvistelsen negativt. Då medvetenheten finns kan individerna förutse, 
identifiera samt förebygga att problemet uppstår.  

6.3.4 Stresshantering hos expatrier 
Anderzén (1998) har undersökt stressfaktorer hos utlandsarbetande. Enligt 
henne är det mycket individuellt huruvida ankomst till det nya landet upplevs 
stressande. Vår uppfattning är att inställning och egenskaper hos individen är 
av avgörande vikt i anpassningen till ett nytt land. Denna åsikt uttrycks även 
av flera respondenter. Anderzéns studie visar att expatrier och medföljande 
genomgår kulturchocker i samband med flytt till ett nytt land, detta påstår sig 
dock våra respondenter inte ha upplevt. Vi vill därmed inte motsätta oss 
Anderzéns resonemang med att individer upplever kulturchocker. Anderzéns 
undersökning genomfördes med hjälp av medicinska analyser och pågick 
under den tid då expatrierna befann sig i utlandet. En orsak till våra 
motstridiga resultat kan vara att våra respondenter ser tillbaka på sin 
expatriationsprocess ett antal år tillbaka i tiden. Detta gör att även om mindre 
problem förekommit, har individerna idag glömt bort dem.  

6.3.5 Dubbla karriärer vid expatriation 
Ett annat aktuellt problem vid utlandsarbete är par där båda parter arbetar. Vi 
menar att en generationsväxling skett under det senaste decenniet. Fler och 
fler väljer att studera på universitet och högskolor vilket innebär att ett större 
antal medföljande har en akademisk utbildning och alltfler väljer att ha en 
egen karriär. Detta kan hindra en utlandstjänstgöring eftersom partnern inte 
vill ge upp sin karriär för att följa med utomlands. Vi anser att dubbla karriärer 
är ett större problem för kvinnliga expatrier vars män, traditionellt sett, inte 
lika lättvindigt ger upp sin egen karriär. Dessutom kan det vara svårt för en 
medföljande man att få kontakt med andra medföljande partner eftersom det 
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än så länge oftast är kvinnor som är medföljande. Många av våra respondenter 
har kombinerat utlandstjänstgöring med barnledighet. Utlandsuppdrag 
anpassade till familjesituationen tror vi är en framtida lösning.  

6.4 REPATRIATION 
Efter en kort genomgång av förekommande expatriationsprocesser, fortsätter 
vi nu in i nästa fas nämligen repatriationen. 
 
I vår inledning presenterade vi återkomsten till hemlandet som ett stort 
problem. Detta har även genomsyrat vår referensram, men under 
genomförandet av vår studie har vi insett att det sannolikt inte är ett så stort 
problem, endast ett svagt stöd för detta resonemang har framkommit. Alla 
respondenter uttrycker att det vore bra med en genomarbetad repatriations-
process, åtminstone för dem som återkommer till Sverige för första gången. 
De respondenter vi varit i kontakt med är och ser sig själva som erfarna, 
självständiga och internationella personer tack vare sina tidigare erfarenheter 
av flytt inom och utom Sveriges gränser. Detta kan innebära att få av dem 
skulle erkänna att de upplevt problem och att behovet av stöd funnits vid 
hemkomsten. 

6.4.1 Repatriationsprocessen 
Tidigare undersökningar har visat att repatrien oftast är nöjd med sin 
utlandsvistelse, men missnöjd med repatriationen. Detta kan påverka hela 
upplevelsen. Vi har kommit fram till att om det inte tidigare förekommit 
någon specifik repatriationsprocess i organisationerna förväntar sig inte heller 
repatrien det. I de organisationer vi undersökt har endast Industriföretaget och 
UD tidigare reflekterat kring repatriationens påverkan på individen. De arbetar 
idag med att utveckla formella metoder för repatriation inom organisationen. 
Dowling et al (1999) tar upp vissa faktorer som påverkar återanpassnings-
processen och då framförallt förväntningar samt i vilken utsträckning dessa 
uppfylles. Repatrien har säkerligen en tanke med sin utlandsvistelse och 
förväntar sig att den ska leda till en högre befattning vid återkomsten. 
Dessutom vill individen ha något i utbyte mot vad denne försakat under 
vistelsen utomlands. Vi anser att våra respondenter haft realistiska 
förväntningar på sin arbetssituation, vilka till stor del blivit uppfyllda, och 
därmed minimerat problematiken vid återkomsten.  
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Det är, enligt våra respondenter, generellt sett inga stora problem att 
återinskriva sig i det svenska systemet. Problem kommer oftast i nästa steg, i 
den av Dowling et al (1999) benämnda övergångsperiod, då repatrien eller 
familjemedlemmar återgår till svensk vardag. Exempelvis då individen 
ansöker om Visakort, bonuskort i någon affär eller mobilabonnemang och 
denne saknar kredithistorik. Avtal tecknas vanligen först efter en godkänd 
kreditupplysning vilket repatrierna saknar eftersom de inte haft någon 
beskattad inkomst i Sverige. Det krävs oftast en invecklad process med 
manuell prövning av individens kreditvärdighet. I de flesta fall går bekymren 
att lösa men det illustrerar en liten del av problematiken. Eftersom det är 
många praktiska göromål i samband med flytt och återkomst, rekommenderar 
vi att arbetsgivaren beviljar en lugnare period på arbetet i de fall repatrien 
önskar detta.  
 
Under intervjuerna har det i likhet med teorins resonemang framkommit att 
respondenterna i god tid önskar veta när uppdraget ska upphöra. I de flesta 
fallen vill repatrier ha klara besked om när hemresan ska ske och hur den ska 
gå till rent praktiskt. Exempelvis vilken flyttfirma man ska använda, vilka 
utgifter företagen står för och vad individen själv får stå för. I de 
organisationer vi undersökt har detta inte fungerat på ett tillfredställande sätt. 
Respondenterna har beklagat sig över detta då det leder till ett stort 
orosmoment. Detsamma gäller osäkerheten kring vilken arbetsuppgift som 
väntar hemma. Problematiken är här stor eftersom det inte finns ett oändligt 
antal vakanser i organisationen. Ibland finns det inte någon plats för individen 
utan denne placeras tillfälligt på någon för den meningslös syssla. Framförallt 
kan repatrien känna sig missnöjd om han tappar befogenheter och status. I de 
fall organisationen inte kan erbjuda repatrien meningsfulla och utmanade 
arbetsuppgifter är risken stor att denne söker sig till en annan arbetsplats.  
 
Lösningen på dessa problem är inte enkel, men vi tror att organisationen kan 
motverkar dem genom att i ett tidigt skede föra en diskussion med repatrien. 
Här underlättas för alla parter om utvecklade rutiner med mentorskap finns. 
Dowling et al (1999) menar att en mentor ska bevaka individens intressen och 
se till att denne inte glöms bort. Därmed kan det kända problemet ”out of sight, 
out of mind” motverkas. Detta förfarande är inte särskilt vanligt 
förekommande inom svenska organisationer men bör vara genomförbart utan 
alltför stora ansträngningar. 
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Enligt Jackson (2002) är det positivt att använda expatriation som ett steg i 
karriären. Expatrien motiveras i sitt arbete och under förutsättning att 
expatriation och repatriation genomförs på ett bra sätt kommer repatrien att 
vara lojal gentemot sin arbetsgivare. Ingen av våra undersökta organisationer 
har emellertid något uttalat mål som säger att en utlandstjänstgöring är ett steg 
uppåt i karriären, men individerna har oftast fått ett mer utvecklande arbete 
vid återkomsten till Sverige. Alla organisationer anser att en utlandsvistelse är 
meriterande, dessutom menar de att de fått nytta av individernas nyvunna 
kunskap. Även repatrierna anser att de fått nya erfarenheter samt utvecklats 
språkligt. Vi anser dock att kunskapsnyttjandet effektiviseras om utvärdering 
av individernas erfarenheter förekommer i organisationen. Detta kan ske 
genom uppföljningssamtal eller dylikt vilket även uppmärksammar och 
motiverar individen. Respondenterna anser att de fått utmanande tjänster efter 
återkomsten, även om dessa inte alltid inneburit rent formell befordran. 
Problematiken ligger ofta i att det inte finns tillräckligt många högre befattade 
och kvalificerade tjänster i Sverige jämfört med i utlandet, vilket i vissa fall 
innebär ett kliv ner på karriärstegen. 
 
Enligt Anderzén (1998) påverkas repatriationsprocessen av individens 
inställning till tiden i utlandet. Då våra respondenter säger sig ha haft goda 
upplevelser under tiden i utlandet, bör deras repatriationsprocess ha 
underlättats. Ett slutligt gott betyg till utlandsarbete kan summeras med att alla 
respondenter är positiva till ytterligare utlandsuppdrag. 

6.4.2 Kulturella och individuella förändringar 
Fördelarna med en utlandstjänstgöring har visat sig vara många. Repatrierna 
anser sig efter utlandstjänstgöringen ha blivit självständigare och utvecklat 
sina språkkunskaper. Under utlandsvistelsen har de även haft en bättre 
inkomst än i Sverige tack vare kostnadsersättningar, bekostat boende, lägre 
skatt etc. Detta har för många lett till en högre standard och möjligheter att 
spara. Att inkomsten minskar vid återkomsten till Sverige utgör ett negativt 
inslag i repatriationen. En fördel kan dock vara att båda parter återigen kan 
arbeta. Se vidare resonemang under 6.4.4.  
 
Det har i våra intervjuer framgått att det gett en stor trygghet att behålla 
bostaden i Sverige. Det är inte alltid möjligt, men de som hyrt ut sin bostad 
har snabbare funnit sig tillrätta i vardagen. Exempelvis finns troligen många 
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grannar kvar i området, favoritaffären har inte förändrats och barnen kan 
återvända till sin gamla skola. Repatrien känner igen sig i sin nygamla 
omgivning och kan därmed ha mer realistiska förväntningar på hur det 
vardagliga livet ska fungera efter återkomsten. Ju bättre förväntningarna 
stämmer överens med verkligheten desto enklare blir repatriationsprocessen. 
 
Repatrier saknar ofta intresse kring deras utlandsvistelse från omgivningen. 
Detta är inget våra respondenter direkt uttryckt i intervjuerna, men deras 
intresse för vårt uppsatsämne och deras stora vilja att berätta för oss tyder på 
viss avsaknad därav. Vissa har även rakt ut sagt att omgivningen ofta endast 
orkade lyssna i några få minuter och sedan hellre gick över till ett annat 
samtalsämne. Kollegor, familj, vänner och bekanta tröttnar fort på att höra om 
utlandsvistelsen eftersom de är fokuserade på livet i Sverige. Vi kan dock se 
att de två organisationerna med inriktning på internationellt arbete här skiljer 
sig från de övriga. Individen omges av andra människor med samma 
erfarenheter, vilket underlättar livet eftersom de delar erfarenheter och kan ge 
varandra stöd. Baserat på ovanstående resonemang tror vi att det är viktigt att 
ge repatrier och familjer möjlighet att träffa andra familjer med samma 
erfarenheter. 
 
Det förekommer diskussioner om huruvida barn till utlandsarbetande blir 
rotlösa och otrygga på grund av allt flyttande. UD:s personalavdelning anser 
emellertid att barnen har en trygghet i familjen snarare än i ett hus eller stad. 
Däremot har dessa barn i vuxen ålder en fördel av att inte vara främmande för 
att bosätta sig på nya platser. De blir ofta mycket socialt kompetenta då de 
ideligen tvingats knyta nya kontakter. Våra övriga respondenter bekräftar detta. 
Medföljande barn vars skolgång bedrivits på en internationell skola, kan få 
problem vid återkomsten till Sverige eftersom de inte fått någon undervisning 
i det svenska språket, mer än av sina föräldrar i vardagen. Det kan då vara 
lämpligt att låta barnen fortsätta sin skolgång i en internationell skola, detta är 
naturligtvis individuellt. 

6.4.3 Tidens inverkan på repatriation 
Det är vanligt förekommande att UD:s och Byggföretagets expatrier har flera 
utlandsuppdrag i följd. Detta fenomen innebär att individen byter land utan att 
återanpassas till svenska förhållanden. Framförallt i Byggföretaget är det 
vanligt att arbetskamrater och familjer följs åt från projekt till projekt. Vi 
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frågade oss under arbetets gång huruvida antalet uppdrag eller framförallt 
tidsaspekten, det vill säga om expatrien varit utomlands under en längre tid, 
skulle påverka svårigheter med återanpassningen vid återkomsten. Blir det 
besvärligare att återkomma ju längre tid som förflutit? Vi har inte sett några 
indikationer på detta i vår empiri. Dock ser vi tecken på att dessa individer har 
svårare att rota sig och de uttrycker en önskan om att åka ut på nya 
utlandsuppdrag. Då individen är inställd på att leva i just det landet under en 
kortare period finns rimligen inte samma behov av anpassning som i de fall då 
individen är inställd på ett permanent arbete och boende i det nya landet. 
Individen eftersträvar då i större utsträckningen en anpassning till det nya 
landet och dess värderingar vilket kan leda till en större konfrontation i form 
av kulturchock. Vid våra intervjuer framkommer vid ett flertal tillfällen att 
utlandsarbete mer uppfattas som en livsstil, detta verkar vara den allmänna 
uppfattningen inom UD men den förekommer även inom Byggföretaget.  

6.4.4 Dubbla karriärer vid repatriation 
En positiv faktor är att medföljande oftast har lättare att arbeta i Sverige varför 
familjen återigen kan ha två inkomster. Problem kan dock uppstå då 
medföljande ska finna ett arbete. I de organisationer vi varit i kontakt med 
förekommer ingen hjälp med arbetssökande för återvändande medföljande. 
Detta innebär troligen ett orosmoment för repatrien eftersom ersättningen för 
medföljande försvinner i och med hemkomsten.  
 
Ytterligare fördelar är att återinskrivning i det svenska systemet återger 
familjen rätten till bidrag och statlig pension. Den statliga pensionen påverkas 
negativt av att medföljande gör ett uppehåll i arbetet för att vara utomlands 
under några år. Under dessa år tjänas inte några pensionspengar in, varken av 
expatrien eller av den medföljande såvida organisationen inte går in och 
ersätter individerna. Det är vanligt att organisationerna kompenserar expatrien 
under utlandsvistelsen, men även medföljande drabbas av problematiken och 
familjen bör ha detta i åtanke. Vissa organisationer går idag in och startar en 
pensionsförsäkring för medföljande. Med tanke på dagens dubbla karriärer 
tror vi det är viktigt.  

6.4.5 Repatriationsprocessens relevans 
Vi anser att repatriationsprocessen är viktig eftersom organisationer, i och 
med en expatriation, gör en investering i individen och att individen anser sig 
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göra en uppoffring för företaget. Om repatriationsprocessen inte fungerar på 
ett tillfredställande sätt finns det en risk att repatrien söker sig till en annan 
arbetsgivare. Detta innebär att organisationen går miste om kunskap och 
kompetens och därigenom den investering de gjort i individen.  
 
Vårt empiriska material tyder på att en del av företagen dock inte ser 
expatriation som en investering. Ur deras synvinkel är det endast flytten som 
kostar, expatriens lönekostnad och övriga omkostnader övergår helt enkelt till 
ett annat bolag. I de fall det är möjligt anställs expatrien i ett utländskt bolag, i 
andra fall ökar naturligtvis kostnaden för det svenska bolaget. UD och 
Byggföretaget ansvarar för alla kostnader, då de bekostar expatriens utgifter 
under utlandsvistelsen samt medföljandetillägg. Vi ser dock alltid expatriation 
såsom en investering. De arbetsuppgifter expatrien utfört i hemlandet måste 
normalt sett övertas av någon annan. Detta kräver en inlärningsperiod för 
ersättaren, vilket leder till en extra kostnad och en tillfällig 
effektivitetsminskning. Även vid återkomsten tillkommer ytterligare 
inlärningsperiod med ökade kostnader som följd. Dessutom sker 
expatriationen oftast inom en koncern, varvid alla kostnader ändå kvarstår för 
organisationen.  
 
Individen å sin sida kan betrakta sin utlandsvistelse som en uppoffring för 
organisationen. Ofta innebär en utlandstjänstgöring mycket arbete och många 
övertidstimmar. Inte enbart expatrien gör uppoffringar utan även den 
medföljande familjen. Vi har tidigare berättat om positiva följder för individen. 
Många gånger handlar det om ökade kunskaper vilka repatrien förväntar sig 
att organisationen ska uppskatta och nyttja. En utlandstjänst innebär ofta mer 
ansvar och befogenheter och det kan vara svårt att acceptera en degradering. 
 
Repatrien återbetalar företagets investering genom nyvunnen kunskap, vilket 
innebär att företaget förlorar värdefull kompetens om repatrien byter 
arbetsgivare. Därmed anser vi att det bör ligga i organisationens intresse att, 
genom en fullbordad repatriationsprocess, behålla kunskapen inom företaget 
med tanke på den investering de gjort. 
 
Vad har vi nu kommit fram till i denna analys? Vi har behandlat de områden 
vi anser vara centrala inom repatriation och där kunnat urskilja ett antal 
faktorer av stor betydelse för individens återanpassning: uppmärksamhet, 
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tydlig kommunikation, distinkt befattning vid hemkomst, mentorskap, lugn 
återanpassningsperiod, bostadssituation, dubbla karriärer och sist men inte 
minst uppföljning. Innebörden av dessa kommer vi att sammanfatta under 
kapitel 7.3. 
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7 SLUTSATS 
 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till under 
arbetet med vår uppsats. Vi svarar på problemfrågorna samt ger förslag till 
fortsatt forskning. 

 

7.1 TEORETISK JÄMFÖRELSE 
 

Hur förhåller sig teorier om expatriation och repatriation till 
varandra? 

 
I grund och botten handlar expatriation och repatriation om samma sak. 
Repatriation förutsätter expatriation. En väl genomförd expatriation med 
kulturträning och stöd från företaget anser vi underlättar repatriationen. 
Individens och organisationens förståelse gör att problematiken kan 
förebyggas och därmed i längsta mån undvikas. Kulturchocker kan i olika 
utsträckning förekomma både vid expatriation och repatriation, men är inte 
enbart av ondo. De uppmärksammar individen på kulturella skillnader och 
underlättar anpassningen till den nya omgivningen. 
 
Vi har hos våra respondenter sett tecken på att dåliga erfarenheter från 
expatriationen leder till större krav på att flytten tillbaka hem och 
repatriationen ska fungera bättre, vilket stärker vårt resonemang om att 
processerna påverkar varandra.  
 

7.2 REPATRIATIONSPROCESSEN I VERKLIGHETEN 
 

Hur fungerar repatriationsprocessen idag?  
 
Organisationerna, vi varit i kontakt med, har alla reagerat på samma sätt. De 
har sagt att detta problem ligger i tiden och de arbetar med att utveckla nya 
idéer kring detta, men samtidigt anser de inte att problemen egentligen är 
särskilt stora. Vår empiri tyder på att de individer som söker sig utomlands är 
självgående, vana och förberedda på att ta eget ansvar under utlandsvistelsen. 
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De ser denna som ett äventyr och anser av denna anledning inte att behovet av 
en formell repatriation är särskilt stort. Ytterligare en slutsats vi kan dra är att 
det är mycket individuellt huruvida repatrier förväntar sig att organisationen 
på något formellt sätt ska genomföra en repatriation. De flesta skulle dock 
uppskatta en god struktur, samt ett välkomnande i samband med återkomsten 
till hemlandet. 
 

7.3 PRAKTISK UTVECKLING AV REPATRIATION 
 

Kan förekommande repatriation förbättras och utvecklas 
praktiskt? 

 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att repatriationsprocesser normalt 
sett är minimalt fokuserade. Inget av våra företag har tidigare arbetat aktivt 
med återkomsten, men en ökad fokusering nalkas. Företag A och UD arbetar 
idag med att utveckla ett formellt tillvägagångssätt för hur en repatriation skall 
genomföras inom organisationen. Företag B har hittills inte sett ett behov av 
detta men de befinner sig i ett förändringsskede vilket kan innebära nya 
förutsättningar i framtiden. Företag C anser att problemet ligger i tiden och att 
de, efter att nu ha blivit uppmärksammade, kommer att arbeta mer aktivt med 
att utveckla nya metoder. Sammanfattningsvis anser vi att det är god 
investering att ha någon form av repatriationsprocess. I och med att både 
organisation och repatrier är uppmärksammade på och medvetna om riskerna 
förebyggs problematiken. Repatrierna efterfrågar ingen repatriationsprocess 
men uttrycker att de skulle uppskatta om det fanns – visande av intresse och 
bekräftelse av individen är alltid positivt. 
 

7.4 BETYDELSEFULLA FAKTORER VID REPATRIERING 
 

Vilka faktorer bör svenska företag beakta vid genomförandet av en 
repatriation? 

 
Uppmärksamhet 
Till en början vill vi påstå att det viktigaste är att uppmärksamma den 
återvändande repatrien. Olika individer har skilda behov av struktur och 
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planering. Det är dock ett stort steg att återkomma till hemlandet och många 
faktorer har oundvikligen hunnit förändras. I de fall individen inför sin 
utlandsvistelse har förberetts med en kulturträning, anser vi att repatrien är 
medveten om att kulturella skillnader förekommer länder emellan. I detta läge 
bör individen av ovanstående anledning ha viss insikt i att en kulturchock kan 
tillstöta och därmed en möjlighet att förbereda sig innan den uppkommer. 
Kulturchocken i sig är inte negativ. Då individen genomgår kulturchocks-
stadiet sker en anpassning till den nya kulturen och nya självinsikter uppnås.  
 
Väl hemma är det bra att ge repatrien ett riktigt välkomnande. Det måste inte 
nödvändigtvis vara VD som formellt välkomnar individen, men ett tack för väl 
genomfört uppdrag kan motverka besvikelse. 
 
Tydlig kommunikation 
Det är viktigt att organisationen i är tydlig i sin kommunikation med expatrien. 
Att i god tid få vetskap om när flytten ska ske möjliggör förberedelse både 
mentalt och praktiskt. Flytten kan underlättas genom klara riktlinjer för vem 
som ombesörjer kostnader samt praktiska råd. En checklista uppskattas med 
exempelvis adresser till myndigheter, flyttfirmor etc.  
 
Distinkt befattning vid hemkomst 
Alla repatrier vi varit i kontakt med har ansett det viktigt att veta vilken 
arbetsuppgift som väntar vid hemkomsten. Att erbjuda en klart definierad 
tjänst är ett problem som inte är helt enkelt att lösa tack vare en instabil 
arbetsmarknad och det faktum att företag i allmänhet inte har ett obegränsat 
antal vakanser att erbjuda. Men hur som helst anser vi att det är mycket viktigt 
att man redan i god tid inför återkomsten faktiskt tar upp detta till diskussion 
med expatrien, även om organisationen inte har en specifik tjänst att erbjuda. 
Detta motverkar känslan av ”out of sight, out of mind” och ger repatrien en 
känsla av att företaget värdesätter återkomsten. 
 
Mentorskap 
Genom att utse en mentor för varje individ kan organisationen underlätta hela 
utlandsvistelsen. Mentorns uppgift är bland annat att bevaka expatriens 
intressen under hela utlandsvistelsen och därigenom hjälpa till med 
karriärplaner samt ytterligare motverka fenomenet ”out of sight, out of mind”. 
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Lugn återanpassningsperiod 
Vi rekommenderar även att repatrien får en lugn period i samband med flytten 
hem om så önskas. Det kan vara bra att få möjligheten att flytta in och komma 
till ro hemma igen, om individen inte behållit sin bostad kan sökande av ny 
lägenhet vara mycket tidskrävande. Återanpassning till det svenska samhället 
bör ske i individens egna takt. 
 
Bostadssituation 
Vi har även erfarit att repatrier som behållit sin bostad under utlandsvistelsen 
har upplevt återkomsten mindre besvärlig än de som helt börjat om. Individen 
återvänder till en känd omgivning, med välbekanta människor, barnen kan 
komma tillbaka till sin gamla skola etc. Detta anser vi bör leda till att 
förväntningarna bättre överensstämmer med verkligheten och därmed en 
skonsammare anpassning i hemlandet. 
 
Dubbla karriärer 
Problemet med dubbla karriärer är inte nytt. I och med att antalet högutbildade 
ökar i samhället har fler och fler har svårt att ge avkall på sin egen karriär för 
att följa med sin partner. Vi tror att lösningen är att organisationen är lyhörd 
för individuella lösningar.  
 
Uppföljning 
Många respondenter har uttryckt en saknad av att få tala om sina upplevelser 
med andra än enbart medföljande. Omgivningen, arbetsmässigt och privat, 
tröttnar ganska snabbt. För individen är detta ofta en stor händelse i livet och 
vi rekommenderar därför att organisationen hjälper till att sammankoppla 
repatrier med varandra. Det optimala är uppföljningsmöten där hela familjen 
kan deltaga och utbyta erfarenheter.  
 
Vad som slutligen bör poängteras är vikten av att följa upp individens 
utveckling efter hemkomsten för att undvika en eventuell efterföljande 
kulturchock. Här avser vi individens utveckling inom organisationen, trivsel 
och användningen av repatriens nyvunna kunskaper. Vi anser att hela denna 
repatriationsprocess inklusive uppföljning, bör läggas på personal-
avdelningens ansvar av den enkla anledningen att personalomsättningen på 
företag i allmänhet är ganska stor och att det är lätt att detta annars faller 
mellan stolarna. 
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7.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
7.5.1 Dubbla karriärer 
Tidigare har ofta en medföljande till expatrien varit just medföljande och 
antingen lämnat sitt yrkesliv för några år eller kanske för alltid. I och med att 
antalet högutbildade par ökar i samhället vilket i större utsträckning än 
tidigare blir det allt vanligare att båda parter önskar satsa på var sina karriärer. 
Det är ofta svårt att finna ett relevant arbete för en medföljande och i vissa fall 
får en medföljande inte alls tillstånd att arbeta. Vi har skrivit en viss del om 
problematiken med dubbla karriärer. Detta är enligt våra respondenter ett 
tilltagande problem som kommer att kräva mycket fokusering i framtiden. Det 
är svårare att rekrytera personal till utlandet om medföljande inte kan finna 
stimulerande arbete. Med tanke på hur mycket en medföljande familjs trivsel 
påverkar expatrien i dennes arbetsroll och anpassning till det nya landet är 
problematiken i framtiden central. På vems ansvar ligger det att finna arbete 
för en medföljande? I vilka länder finns det egentliga hinder för medföljande 
att arbeta? Många passar på att åka utomlands under den tid då barnen är små, 
men detta innebär uteblivna bidrag och förlorad framtida pension…. 
 

7.5.2 Är nya generationer mer internationella? 
Mycket av litteraturen inom området expatriation och repatriation är författad 
under framförallt 70- och 80-tal. Vår uppsats motstrider till viss del tidigare 
forskning vilken tyder på frekventa problem i samband med utlandsvistelser. 
Är det så att den nya generationen som kommer ut i arbetslivet idag är mer 
internationellt van eller förberedd än tidigare? Det är idag snarare regel än 
undantag att individen genom utbyten läser en del av sin utbildning utomlands, 
reser eller luffar runt för att se världen med egna ögon och har på grund av 
detta redan innan arbetslivets utmaningar konfronterats med främmande 
kulturer. Kan detta vara en orsak till att problemen i vår undersökning inte 
framstår som så speciellt stora? Är svenskarna så internationaliserade att 
problem inte uppstår vid utlandtjänstgöringar? 
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BILAGA 1: INTERVJUPRESENTATION 

 Förbered bandspelare 
 

Presentation i början av intervjun: 
 Charlotte Karlsson & Karolin Olsson  
 Vi skriver idag vår magisteruppsats på ekonomprogrammet, LiU – 
IHRM. 

 
Presentation av ämnet: 

 Vi ville skriva en uppsats om utlandsarbete – kulturchock, mycket 
utforskat… 

 Återkomsten, repatriationen, är inte utforskad i samma utsträckning. 
Även här förekommer enligt litteraturen kulturchockar…  

 Expatriation - repatriation 
 Teoretisk bakgrund, amerikanskt – vi vill undersöka svenska 
förhållanden 

 Vi undrar därför hur det fungerar i Sverige idag… 
 
Praktiskt:  

 Ta upp tidsramarna (1-1,5 timma)  
 Är det ok om vi använder en bandspelare? 
 Anonymitet – personer men inte företag? 

 
Har du några frågor till oss innan vi sätter igång? 

 Kontrollera bandspelaren! 
 
Tänk på:  

 Avskilt rum 
 Håll tidsramen 
 Börja med enkla frågor, rama in ämnet 
 Återför diskussionen till ämnet om det svävar ut.  

Avslutningsvis: Har du några frågor till oss? Kan vi återkomma om 
något är oklart eller om vi saknar någon information.  
Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE TILL PERSONALAVDELNINGAR 
Bakgrund: (kortfrågor) 

 Bakgrund / Utbildning? 
 Hur länge har du varit anställd inom företaget? 
 Vilka är dina arbetsuppgifter? Hur länge har du arbetat med 
utlandsanställda? 

 Förekommer repatriationsprocess i organisationen idag? 
Expatrier: (kortfrågor) 

 Varför använder ert företag expatrier?  
 Hur många expatrier har ni idag? I vilka länder? Hur många har 
kommit tillbaka (repats)? Genomsnittlig tid på uppdraget?  

 Får familjen följa med? Medföljande med karriärer – hjälper ni till 
med detta? Skolgång för barnen?  

 Har ni någon expatrie-policy? I så fall vilken? Vem rekryterar 
expatrier? Hur avgörs vem som får åka? Karriärsteg/befordran? 

 Vad erbjuder ni för förberedelser till expatrier? Vem ansvarar för detta 
– HRM eller respektive avdelning?  

 Har expatrien kontakt med någon på kontoret hemma? I så fall vem? 
På vilket sätt? 

Repatrier:  
 Finns det några rutiner när det gäller förberedelser inför hemflytten? 
Hur? Vem tar ansvar? Uppföljning när man är hemma? Återflytt till 
samma ort? 

 Kulturchock – förekommer det? Hur yttrar den sig normalt sett? 
Åtgärder? 

 Vem har ansvaret för återplaceringen av expatrien dvs. jobbet när man 
kommer hem? När får personen veta vilken position han/hon kommer 
att få? Välkomnas individen på något sätt? Arbete direkt eller lugnare 
period? 

 Stannar personen i ftg eller är det vanligt att man byter ftg? 
Förväntningar, diskuteras det? Personalomsättning – hög? Av vilken 
anledning? 

 Tillvaratas kunskapen? Uppskattar organisationen utlandsvistelsen 
och hur märks det?  

 Används repatrier för att förbereda nästa expatrien? 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE TILL REPATRIER 
Bakgrund: (kortfrågor) 

 Hur länge har du arbetat i företaget? På vilken/a position/er? 
 Din utbildning? 
 Ålder? 

 
Uppdrag: (kortfrågor) 

 Hur många utlandsuppdrag har du haft? Hur länge har de varat? I 
vilket/a land/länder? Arbetsuppgift under utlandstjänstgöring?  

 Har du familj som var med? Ordnade organisationen bostad?  
Skola till barn? Eventuellt arbete till make/maka? 

 Varför sände företaget ut dig? 
 Varför ville du åka? Aktivt val eller ”tvång”? 

 
Expatrier: (kortfrågor) 

 Hur förberedde företaget dig inför uppdraget?  
(flytthjälp, kulturinfo, praktiskt & osynlig (make/maka o barn) 
språkkurs, kontaktperson etc.) 

 Fick du träffa andra expatrier som tidigare varit där? 
 Hur definierades ditt uppdrag?  
Klara tydliga direktiv och mål eller luddigt? 

 Upplevde du/ni någon kulturchock?  
Vad var jobbigast, arbetslivet eller privatlivet?  

 Hade du kontakt med någon från företaget i hemlandet under tiden? 
(Mentor, personalavdelning) 

 Var du hemma någon gång under tiden? Hur ofta? Hur länge varje 
gång? Hade du kontakt med familj & vänner därhemma?  

 Trivdes du?  
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Repatrier: 

 Hur länge har du varit hemma igen? 
 Upplevde du några problem vid återkomsten? Vilka? 
 Vad gör du idag? Karriär ↑, →, ↓? Karriärplan?  
 När visste ni att ni skulle tillbaka till Sverige?  
Var det bestämt redan när ni åkte? Hur lång tid i förväg?  

 Hur förbereddes du/ni på återkomsten? 
 Har du/ni fått någon hjälp här hemma?  
Praktiskt, men framförallt annat? 

 Finns det någon uppföljning efter repatriationen?  
(Hur känns det idag.) 

 Upplevt kulturchock här hemma? Vänner kvar? Fritidsintressen?  
Har du efter hemkomsten haft problem med sömn, koncentration etc.? 

 Kom du tillbaka till samma stad i Sverige? Behöll ni bostad i Sverige? 
 Är din syn på Sverige och svenskarna annorlunda nu? 


