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FÖRORD 
 

Till att börja med vill vi säga att det, bokstavligen, varit en lång resa 
från början till slut då intervjuerna för denna uppsats utförts i 
anslutning till Adidas kontor i Portland Oregon. Vi vill därför passa 
på att tacka Adidas i USA och Peters faster Ulla, som hjälpt oss med 
mycket. Självklart får vi heller inte glömma att tacka våra 
respondenter. Utan deras hjälp hade inte uppsatsen gått att 
genomföra.  
 
Därefter vill vi tacka vår handledare lektor Tommy Jensen som, med 
sina insiktsfulla kommentarer, bidragit till att vi lyckats ro detta i 
land. Vi vill även passa på att rikta ett tack till doktorand Malin 
Näsholm. Slutligen vill vi tacka våra kära familjer och vänner.  
 
Vi hoppas att denna uppsats ska ge dig som läsare samma glädje som 
ämnet ger oss. 
 

Peter Morath och Jonatan Svensson 
 

 
 



 
  

     



 
  

     

 
SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen behandlar ämnet expatriering. Detta kan beskrivas som en process att sända 
anställda till ett annat land för att ex. expandera verksamheten och implementera 
organisationens affärstänkande på nya platser i nya länder. I takt med att det sker fler fusioner 
och övertaganden av företag finns en tydlig tendens att fler och fler företag låter anställda 
expatriera. Att skicka anställda utomlands på dessa uppdrag är dock komplicerat för företaget, 
den anställde och familjen. Forskning har visat att brister i den medföljande partnerns 
anpassning är den enskilt största orsaken till att så många expatrieringar avbryts i förtid. Vårt 
undersökta problem har därför varit: Hur upplever den medföljande partnern anpassningen 
vid expatriering? 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod då vårt fokus har varit att 
försöka förstå och tolka partnernas upplevelser. I vårt fall innebar detta att vi genomförde 
fysiska intervjuer. Sex intervjuer utfördes i USA (Portland) under en vecka i månadsskiftet 
april-maj 2008. Intervjuerna antog huvudsakligen en semi-strukturerad form kring tre teman 
som var; Personlig anpassning, Interpersonell anpassning och Omgivningsanpassning. 
Intervjuerna baserades i huvudsak på partners till anställda inom Adidas, en intervju 
genomfördes dock med en HR ansvarig på Adidas och en annan med en psykolog som arbetar 
med anpassningsfrågor. 
 
Slutsatserna vi kom fram till var att samtliga tre ovan nämnda aspekter av anpassning visade 
sig spela roll för hur partnern upplevde anpassningen. De främsta positiva sambanden för den 
personliga anpassningen erhölls genom underkategorin språk. Positiva samband i den andra 
aspekten av anpassning, interpersonell anpassning, var exempelvis betydelsen av att vara 
förälder, support från storfamilj och sociala nätverk. Tredje aspekten av anpassning 
behandlade underkategorin kulturella nyheter. Den var också den enda av våra kategorier som 
visade sig ha ett negativt samband med partnerns upplevda anpassning. Visshet om 
uppdragets varaktighet, som också var en underkategori till denna aspekt, visade sig, å andra 
sidan, ha en positiv effekt för partnerns anpassning. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel vill vi som författare redogöra för våra grundvalar. Vi börjar med att kortfattat 
beskriva de problem som kan uppstå vid expatriering samt varför dessa problem uppkommer. 
Med hjälp av detta formulerar vi vårt problem och redogör för uppsatsens syfte. 

1.1 Problembakgrund 
Black och Gregersen (1999) beskriver i en amerikansk artikel från 1999 att en global 
arbetsstyrka inte längre är en lyx för ett företag utan en nödvändighet för att möta en ökad 
konkurrens i takt med att geografiska gränser för produktion och försäljning suddas ut. 
Vinstdrivande företag har ständiga krav på sig från sina intressenter1 (särskilt ägare) att 
generera avkastning. Ett effektivt sätt att öka omsättningen för ett företag är därför att växa 
och verka på nya marknader. 1999 hade nästan 80 % av alla medelstora och stora företag i 
USA expatrierade medarbetare. 45 % av dessa planerade att skicka fler (Black & Gregersen, 
1999). 
 
Ökade etableringar på utländska marknader (marknader utanför hemmamarknaden) ställer 
andra krav på medarbetare och dess organisationer. Utan bl.a. rätt egenskaper hos 
medarbetaren löper uppdraget stor risk att misslyckas (Hung-Wen & Ching-Hsiang, 2006). 
Därför har också tidig forskning fokuserat på att finna vilka egenskaper som företag premierar 
vid urval av medarbetare för utlandsuppdrag. En vilja att kommunicera, kulturell flexibilitet 
och samarbetsvilliga förhandlingsmetoder är några av de egenskaper som nämns (Black & 
Gregersen, 1999). De personliga egenskaperna är viktiga för att en anställd skall utföra ett bra 
jobb i ett annat land med en annan kultur, men långt ifrån de enda viktiga egenskaperna. För 
att hela processen skall lyckas måste bl.a. hänsyn tas till förberedelser för god anpassning, 
innan expatriering (Black 1988; Black, Mendenhall & Oddou, 1991; Feldman and Tompson, 
1993). Denna anpassning kan inte bara utgå från den anställde individen, även dess familj 
spelar en mycket avgörande roll. Undersökningar, de senaste 20 åren, har enligt Andreason 
(2007) visat ett tydligt mönster som säger att de enskilt största orsakerna till avbrutna 
utlandsvistelser är att familjerna eller partnerna inte trivs. Till skillnad från de arbetande, som 
känner viss trygghet i sitt jobb och exempelvis kan kommunicera i ett tidigare känt 
koncernspråk på arbetet, finner de medföljande partnerna ofta sig själva i en helt ny roll efter 
utlandsflytten (givet att personerna ej kunnat fortsätta sina tidigare anställningar utomlands) 
och långt bort från familj, tidigare jobb och vänner (Hofstede, 2001). Ett nytt politiskt, socialt 
och rättsligt system tillsammans med ett nytt språk kan åstadkomma frustration och stress 
vilket försvårar partnerns anpassning. (Shaffer & Harrison, 2001) 
 
Att skicka en anställd med familj utomlands är ofta den enskilt dyraste personalkostnaden ett 
företag bär för en enskild person, bortsett VD. Black och Gregersen (1999) och Lublin och 
Smith (1994) menar att kostnaderna kan vara så höga som två till tre gånger högre än vad en 
anställd på hemmaplan kostar. Ett utlandsuppdrag innefattar ofta en högre lön för den 
anställde, men även kostnader för förberedelser av tjänsten och ibland även kostnader för 
boende och skola för eventuella barn. En misslyckad expatriering får inte bara till följd att 
företaget troligtvis misslyckas med utsatta mål för ”marknaden” som kan vara svåra att 
reparera. Det får också ekonomiska konsekvenser.  
 

                                                
1 Intressenter har ett inflytande på företaget eller influeras av företaget. Kan vara individer så som kunder, ägare 
eller en population så som ett samhälle.  
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Bakgrunden till vår uppsatts kan alltså sammanfattas med att det är många företag som sänder 
anställda utomlands där tyvärr många misslyckas med att anpassa sina anställda och deras 
familjer till det nya landet och den nya kulturen. Särskilt vanligt är det, som sagt, att familjen 
eller partnern är orsakerna till att anpassningen misslyckas. En stor utmaning för företag är 
därför inte bara att få den anställde att lyckas med sitt nya arbete i ett annat land, även 
partnerns och familjens anpassning och trivsel är avgörande (Andreason 2007; Shaffer & 
Harrison, 2001). Vi anser därför att familjens anpassning, med fokus på den medföljande 
partnern är det mest intressanta problemet för oss att undersöka. Detta leder oss fram till 
följande problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
Hur upplever den medföljande partnern anpassningen vid expatriering? 

1.3 Syfte 
Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att studera partnerns anpassning vid 
expatriering. I vårt fall innebär detta att vi vill undersöka vilka de positiva och negativa 
aspekterna är för partnerns anpassning. 

1.4 Studiens avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart studera anställdas partners inom Adidas. 
Motivet till detta är att vi hoppas kunna hitta ett mönster för vad som varit bra och vad som 
kunde ha gjorts bättre inför och under expatrieringen av anställda och deras familjer på 
Adidas. 
 
Vi kommer inte heller studera repatrieringen efter expatrieringen eller förberedelserna inför 
denna. Vi anser att detta är ett intressant område att studera, men vi tror att det skulle bli 
alltför tidskrävande att undersöka med hänvisning till dess komplexitet (Andreason & 
Kinneer, 2005). Med tanke på den tid vi blivit tilldelade för denna uppsats kommer vi därför 
inte behandla det.   

1.5 Ordlista 
Expatriering - Används som ett uttryck för en person som flyttar utomlands med sin familj 
för att arbeta på en, för personen och familjen, okänd plats. Vi har även valt att använda ordet 
utlandsvistelse för att undvika språkliga upprepningar.  
 
Partner - Fungerar i uppsatsen som en direkt översättning till engelskans spouse. Dess 
korrekta översättning är egentligen make eller maka. På grund av att den svenska 
översättningen är könsdelad och därför kan skapa förvirring hos läsaren om inte båda orden 
används har vi valt att använda ordet partner i stället.       
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1.6 Disposition 
 

 
 
Figur 1 Uppsatsens disposition  Av: Morath och Svensson (2008) 
 
Denna uppsats börjar med ett inledningskapitel, vilket figur 1 visar. I inledningen har vi valt 
att presentera uppsatsens problembakgrund, problemformulering, syfte samt studiens 
avgränsningar.  
 
Efter inledningen presenterar vi våra metateoretiska utgångspunkter. Här redogör vi bl.a. för 
vår hermeneutiska kunskapssyn och att vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt när vi 
utför vår kvalitativa undersökning. 
 
För att underlätta för läsaren har vi även valt beskriva lite mer ingående om vad det innebär 
att sända en anställd på utlandsuppdrag och de komplikationer det kan medföra. Vi anser att 
denna introduktion i kapitlet Expatriate management är motiverad då den ger läsaren en 
förberedande kunskap.  
 
Genom att vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt har vi börjat med att utforma en 
teoretisk referensram som vi i sin tur använt som grund för vår studie. Denna presenterar vi i 
det fjärde kapitlet. 
 
I det följande kapitlet presenterar vi våra praktiska utgångspunkter. Här skildrar vi bl.a. valet 
av respondenter och genomförandet av intervjuer. Efter detta kapitel kommer kapitel sex, 
Empiri, i vilket resultat av våra intervjuer presenteras.  
 
Efter att vi exponerat våra intervjuresultat Analyserar vi dessa i det följande kapitlet mot våra 
tidigare insamlande teorier. Denna analys leder oss senare fram till våra slutsatser i det 
åttonde kapitlet där vi bl.a. redogör för bidraget med vår studie samt ger förslag till vidare 
forskning. 
 

Inledning Metateoretiska 
utgångspunkter 

Praktiska 
utgångspunkter 

Teoretisk 
referensram 

Analys 

Empiri 

Slutsatser 

Studiens 
vetenskaplighet 

Expatriate 
management 
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Avslutningsvis tar vi även upp studiens vetenskaplighet där bl.a. sanningskriteriernas 
tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras. 
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2. METATEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel börjar vi med att redogöra för anledningen till uppsatsens ämne. Sedan tar vi 
upp de utgångspunkter vi som författare haft innan studien och under dess gång. Vi försöker 
även i denna del upplysa läsaren om vilka underliggande förhållanden som påverkat studiens 
utformning och genomförande. 

2.1 Val av ämne 
Första kontakten med företeelsen expatriering kom för Peter, för tolv år sedan, då nära 
släktingar till honom flyttade utomlands för att arbeta. För Jonatan kom denna första kontakt 
redan för drygt 20 år sedan, då bekanta till hans familj expatrierade till Thailand. 
 
Dessa processer har givit oss erfarenheter och kunskap som väcktes till liv igen hösten 2007. 
Under denna tidsperiod studerade vi båda utomlands vid två skilda lärosäten i Europa. Peter 
studerade på Universität Mannheim i Tyskland och Jonatan på Universidad de Deusto i 
Baskien. Trots att vi studerade i olika länder och på olika universitet fick vi båda möjligheten 
att studera ämnet International Management.  
 
På Universität Mannheim gavs möjligheten att studera en fördjupningskurs med fokus på 
expatriering inom International Management där fördjupningsämnet löd: ”Expatriate 
Managers – Phases, Problems and Solutions during the Foreign Assignment”. Denna kurs 
skilde sig en aning mot kursen, Gestión Internacional, som studerades på Universidad de 
Deusto. Kursen som gavs på Universidad de Deusto täckte också in andra delar inom området 
för International management såsom exempelvis repatrieringsprocessen.  
 
Kurserna vi studerade, tillsammans med våra tidigare erfarenheter av att personer i vår närhet 
arbetat utomlands, bidrog till att vi valde expatriering som ämne för denna uppsats. Det var 
dock inget självklart val då vi även funderade över andra ämnen inom området för 
management. Troligtvis föll avgörandet på detta ämne p.g.a. att vi båda kan se oss själva som 
expatriates i framtiden samt att vi tror att det kan vara klokt att fördjupa sig i ett ämne som 
förhoppningsvis kan hjälpa oss i vårt framtida yrkesliv. 

2.2 Förförståelse 
Vi är två studenter som läser på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi studerar på 
civilekonomprogrammet och vi valde båda två att läsa finansiering på kandidatnivå efter våra 
utbytesterminer. Som vi nämnt tidigare var det under dessa som vi förvärvade vår första 
kunskap inom området expatriering. Varför vi redogör för vår bakgrund och våra erfarenheter 
motiverar vi med att det ger läsaren en möjlighet att bedöma huruvida de påverkat studien. 
 
Under vår utbildning på Umeå Universitet har inte uppsatsens ämne berörts. Dock studerades 
international management under våra utbytesterminer. Inom detta ämne fick vi möjligheten att 
fördjupa oss inom expatriering. På dessa kurser erbjöds det, för båda författarna, föreläsningar 
där problematiken inom detta område togs upp.  
 
När en förförståelse för ett ämne skapas genom exempelvis föreläsningar och kurslitteratur 
benämns denna förförståelse som andrahandsförståelse. (Johansson Lindfors, 1993:76) Denna 
andrahandsförståelse tror vi varit positiv för oss då den medfört att vi fått en fördjupad 
kunskap inom ämnet på förhand. Den har underlättat för oss under vår problematisering och 
utan den tror vi att vi hade haft svårt att veta vad vi skulle undersöka. En annan positiv del 
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som vi tror den bidragit med till vår studie är att den besparat oss tid då vi redan haft kunskap 
om exempelvis vilka författare som utvecklat vissa teorier etc. Dock tror vi att det kan finnas 
en risk att en sådan andrahandsförståelse bidrar till att det blir vara svårt att förhålla sig 
objektiv till studien. Vi tror dock denna andrahandsförståelse är mer positiv då den också 
hjälpt oss att förstå den information som våra respondenter bidragit med. 
 
Utöver detta kan sägas att vi båda saknar arbetslivserfarenhet från arbete som rör expatriering. 
Inom de extrajobb, sommarjobb, militärtjänstgöringar m.m. vi haft har vi aldrig stött på frågor 
som rör detta område. Dock har vi genom de personer i vår närhet, som varit expatrierade, 
kunnat skapa oss en bild på förhand om vilka svårigheter det innebär att vara expatrierad. 
Detta skulle kunna ses som negativt då vi på grund av detta haft svårt att gå in i studien med 
öppna sinnen. Dock tror vi att denna skapat gynnsammare förutsättningar för oss att förstå 
och sätta oss in i våra respondenters situationer. Denna sorts förförståelse som vi erhållit 
genom våra egna erfarenheter brukar benämnas förstahandsförståelse (Johansson Lindfors, 
1993:76). 
 
Vad gäller det företag vi valt att undersöka i denna studie kan sägas att vi haft en viss kunskap 
om företaget då vi båda har ett visst intresse av branschen som företaget verkar inom. En av 
författare har dessutom en ingift släkting som arbetar på företaget. Med anledning av detta gör 
vi reflektionen att denna tidigare inhämtade kunskap också kan ha format våra värderingar. 
Forskarnas värderingar är också en faktor som Bryman och Bell (2005:42) tar upp som de 
hävdar kan störa forskningsprocessen. Vi hoppas dock att det inte stört vår process till det 
negativa. Vi tolkar det istället som att våra kontakter och den kunskap vi haft om branschen 
varit positivt då det exempelvis hjälpt oss att få kontakt med våra respondenter. En annan 
fördel med detta ser vi också i att vår kunskap om företaget gjort att vi mindre lätt ”köpt” 
respondenternas resonemang och att vi därför kunnat ifrågasätta vissa argument utifrån det 
aktuella företagets situation.  
 
Vid en vidare reflektion över huruvida vår förförståelse påverkat oss under uppsatsens gång 
ser vi det som att den varit en central och naturlig del i vår forskningsprocess. Vi uppfattar det 
också som att vi som forskare, på grund av vår förförståelse, kritiskt kunnat fånga upp våra 
respondenters redogörelser. Detta med hänvisning till att vi varit väl inlästa på området innan 
vi genomfört vår undersökning.  

2.3 Kunskapssyn 
Som tidigare nämnts vill vi med denna uppsats studera anpassningen vid expatriering. Detta 
kommer vi göra genom att försöka förstå och tolka varför en expatriering kan misslyckas. 
Genom att vi försöker förstå och tolka den kunskap vi bildar kan det ses som att vi har en 
hermeneutisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2005:29). Med hermeneutisk kunskapssyn menar 
Bryman och Bell (2005:29) att förståelse och händelseförklaring vill skapas. Genom teorier 
undersöks verkligheten och utifrån det försöker forskaren hitta och förstå olika samband.  
 
Hade vi dock haft en positivistisk kunskapssyn hade vi varit mer intresserade av att beskriva 
och förklara fenomenet istället för att försöka använda oss av en mer tolkande karaktär, där vi 
försöker förstå verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993:44) Detta ger oss stöd för att anse vår 
kunskapssyn som hermeneutisk då vi med fördel tror att respondenternas svar i denna studie 
måste analyseras och tolkas genom intervjuer för att slutsatser skall kunna dras. 
 
Inom positivismen skall forskningen dessutom vara fri från värderingar från forskarens sida. 
(Johansson Lindfors, 1993:45) Med anledning av att vi vill försöka förstå och tolka varför 
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problem kan uppstå vid expatriering snarare än att beskriva och förklara skapas ytterliga stöd 
för att vi har en hermeneutisk kunskapssyn. Vår studie kommer därför också vara svår att 
hålla värderingsfri. 

2.4 Perspektiv 
I ett tidigt skede kom vi fram till att fokus skulle ligga på partnerns perspektiv. Det kändes 
som ett naturligt val då syftet med vår uppsats var att studera partnerns anpassning vid 
expatriering. Ett annat alternativ skulle ha varit att vi använt oss av ett företagsperspektiv och 
intervjuat enbart det undersökta företaget om hur de arbetar med frågor som rör detta område. 
Vi tror dock att det skulle ha varit svårt för företaget att ge en rättvisande bild av hur partnern 
uppfattat sin anpassning och fann det därför mer eller mindre självklart att vi skulle använda 
oss av partnerns perspektiv. 
 
För att ytterliga styrka studiens trovärdighet valde vi dessutom att intervjua två personer som 
representerar det undersökta företaget. Detta medför att vi även har studerat partnerns 
anpassning ur ett företagsperspektiv. Dock ligger fokus, som sagt, på partnerns perspektiv. 

2.5 Angreppssätt 
Eftersom vi har en hermeneutisk kunskapssyn skulle det naturliga vara att välja ett induktivt 
angreppssätt, som grovt kan förklaras genom att forskaren sätter sin utgångspunkt i empirin 
och sedan går till teorin. (Bryman & Bell, 2005:25) Detta sätt kan i regel ses som det mest 
vanliga angreppssättet för forskare med en hermeneutisk kunskapssyn. (Johansson Lindfors, 
1993:55)  
 
Vi har dock valt, trots vår hermeneutiska kunskapssyn, att ta vår utgångspunkt i teorin och 
sedan gå till empirin, vilket vanligtvis brukar förknippas med en positivistisk kunskapssyn. 
(Johansson Lindfors, 1993:55) Vi motiverar detta val med att vi skulle ha haft svårt att ställa 
rätt frågor under intervjuerna utan att ha byggt upp vår teoretiska referensram först. Detta 
angreppssätt förklaras av Bryman och Bell (2005:23) som deduktivt. 
 
I vårt arbete kommer därför den teoretiska referensramen utgöra grunden för utformandet av 
vår intervjumanual. Varvid resultaten från denna kommer att analyseras mot den teoretiska 
referensramen. Detta styrks även av Johansson Lindfors (1993:55) som anser att denna ansats 
bör ses som deduktiv. 

2.6 Val av källor 
Vid valet av källor har vi haft hjälp av den förförståelse inom ämnet, som vi inhämtat från 
tidigare studier utomlands. Vi har därför haft möjligheten att vara källkritiska till vad som 
varit värt att använda som teoretisk grund. Med andra ord, den forskning som varit 
framträdande på området de senaste tjugo åren.  
 
En del av de artiklar som använts under dessa tidigare kurser, som vi läst utomlands, har 
därför legat till grund för detta arbete. Ämnet expatriering tar sin utgångspunkt inom 
International Management men gränsar ofta mot Human Resource Management. Vår 
inriktning mot partnerns anpassning är däremot ett relativt nytt forskningsområde vilket har 
medfört att en stor del av vår teori är uppbyggd kring vetenskapliga artiklar.   
 
Vetenskapliga artiklar 
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För att finna vetenskapliga artiklar har vi i första hand använt Business Source Premier 
(EBSCO). Vi har valt att använda granskade källor så långt det varit möjligt för att på så sätt 
kunna stärka trovärdigheten i vår studie. Några få artiklar är insamlade utanför dessa kriterier 
då vi ibland läst en granskad källa som citerat en annan källa. Vi har då valt att använda 
primärkällan istället. Vårt tillvägagångssätt för att finna primärkällan har då varit sökmotorer 
som web of science (ISI) eller Google Scholar. Vi har även fått bra tips på vetenskapliga 
artiklar av doktorand Malin Näsholm, Handelshögskolan, Umeå Universitet, som forskar 
inom området för International Assignments and Identity Construction.  
 
Litteratur 
För att finna lämplig litteratur har vi använt sökkatalogen ALBUM vid Umeå 
universitetsbibliotek. Litteratur som berör området har vi också fått låna av doktorand Malin 
Näsholm, Handelshögskolan, Umeå Universitet. Metodlitteratur har vi fått låna av doktorand 
Tommie Burström, Handelshögskolan, Umeå Universitet. 
 
Intervjuer 
Vi har haft möjligheten att intervjua Ph. D. Lynn E. Moore som är utbildad psykolog och 
jobbar med anpassningsfrågor inom området för expatriering. Vi har inte använt oss av henne 
som en källa i teoridelen. Vi har istället använt henne i vår empiri och analys där vi känt att 
hennes kommentarer tillfört uppsatsen en ytterligare synvinkel. Vi kom i kontakt med henne 
genom att hon anlitas av Adidas som konsult.  

2.7 Källkritik 
Källkritik innebär enligt Thurén (1997:9) att man tokar sina källor. Vi kommer i detta avsnitt 
att kritiskt granska våra källor för att på så sätt stärka trovärdigheten för uppsatsen. Vi har 
som många författare före oss valt att använda Thuréns fyra källkritiska principer för detta 
ändamål. Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet. Att många tidigare författare 
refererat till honom som källa bör öka trovärdigheten för källan till källkritiken.  
 
Äkthet innebär att källan skall vara vad den utger sig för att vara, den får naturligtvis inte vara 
falsk vilket skulle påverka trovärdigheten negativt (Thurén, 1997:12). Vi har undvikit detta 
genom att vi alltid försökt att återge förstahandskällan så långt det har varit möjligt. Vi har i 
ett enstaka fall inte funnit förstahandskällan, Hofstede, G., Hofstede, G. J. & Pedersen, P. B. 
(2002). Denna bok gick inte att finna via Umeå Universitets bibliotek. Vi betvivlar dock inte 
äktheten i deras text då de är flitigt citerade i en uppsjö av artiklar och vi har därför valt att 
referera till primärkällan vid ett enstaka tillfälle. 
 
Tidssambandet följer den enkla principen att en källa är mer trovärdig desto mer samtida den 
är (Thurén, 1997:26). Man bör som forskare därför sträva efter att finna så samtida källor som 
möjligt. Vi har ansett tidssambandet som viktigt men har inte låtit det vara avgörande för valet 
av källor. Flera av de vetenskapliga artiklar vi använt har inneburit genombrott för 
forskningen av expatrierade och de har då skett till stor del i början på 1990 talet. Ett exempel 
på detta är Black et al., (1991). Av denna anledning har vi bl.a. därför valt att använda dessa. 
 
Oberoende eller beroende är något som är viktigt att reflektera över då det gäller valet av 
källor. En sekundärkälla kan ha påverkats av många led vilket kallas för att ursprungskällan 
utsatts för tradering. En sekundärkälla är därför inte lika oberoende som en primärkälla. För 
att en källa skall vara trovärdig skall den också vara så oberoende som möjligt. (Thurén, 
1997:34) För att undvika tradering och öka trovärdigheten på källan har vi valt att ange 
förstahandskällan så långt det varit möjligt.  
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Tendenskriteriet behandlar problemet att källan kan vara partisk. Källan kan ha ett intresse av 
att ge en falsk bild av verkligheten. (Thurén, 1997:63) Vi tycker inte att detta är något större 
problem kopplat till våra litterära källor då dessa är skrivna av forskare på området och inte 
företag som vi tror oftare har ett intresse av att framställa sig själva i god dager. Vi kan dock 
inte bortse helt från att det inte finns något problem med detta, även forskare kan ha vinning 
av att redovisa ett visst resultat för att exempelvis få fortsatt forskningsmedel.  Vi finner det 
därför svårt att kontrollera källorna utefter detta kriterium. Vi tror dock att vår spridning, att 
vi använt många källor, gjort att vi differentierat oss mot risken att studien ska bli vinklad. 
Läsaren bör dock uppmärksammas på att vi genomfört en intervju med Jochen Eckhold på 
Adidas för att se hur företaget jobbar med frågor kring expatriering. Här finns det en uppenbar 
risk att källan är partisk. Vi tror dock inte att detta inverkat negativ på trovärdigheten då 
källan inte har använts som ett teoretiskt underlag för oss. Han har mest talat om hur företaget 
arbetar, inte om expatrierade partners ur ett teoretiskt perspektiv. 
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3. EXPATRIATE MANAGEMENT 
I detta kapitel beskriver vi vad Expatriate Management innebär. Motivet till att vi gör det är 
att vi hoppas att det ska ge läsaren bättre förkunskaper och en djupare inblick i ämnet. Det 
hoppas vi i sin tur skall göra det lättare för densamme att kunna ta till sig de teorier och 
begrepp vi valt att använda längre fram i uppsatsen.  

3.1 Vad är expatriate management? 
Expatriering kan beskrivas som en process att sända anställda till ett annat land för att driva 
ett dotterföretag, expandera verksamheten eller implementera ett affärstänkande till en 
multinationell organisation (Heery & Noon, 2001). Ett sådant uppdrag skiljer sig mot andra 
typer av internationella uppdrag så som affärsresor genom att den anställde också tvingas 
flytta hela sitt hushåll utomlands över en längre tid. Anställda som åtar sig ett utlandsuppdrag 
brukar ofta anse att det är den enskilt största utmaningen de upplevt i sin karriär. (Peters, 
Greer & Youngblood, 1997:109) Litteraturen och forskningen inom ämnet faller ofta under 
området för Human Resource Management.    
 
Begreppet expatriering skall inte förväxlas med repatriering, som också är en mycket viktig 
del av expatriate management. Repatriering är den omvända processen när den anställde 
återvänder från en expatriering. Detta anses många gånger vara än mer komplext för den 
anställde och dess familj (Andreason & Kinneer, 2005).  Ju bättre anpassningen till ett nytt 
land fungerat desto svårare kan det vara att återvända. Expatrierade familjer kan uppleva en 
högre levnadsstandard utomlands (förmånlig växelkurs eller möjligheten att anlita 
tjänstefolk). Detta tillsammans med en ofta glamoriserad syn på hemlandet eller en bild av att 
allt är som det var då familjen flyttade är alla exempel på problem som brukar uppstå vid 
repatrieringen. (Andreason & Kinneer, 2005) Vi kommer dock inte behandla detta område 
ytterligare, med hänvisning till studiens tilldelade tid och ämnets komplexitet.  

3.2 Varför flytta? 
Som nämndes inledningsvis är det många anställda inom främst multinationella företag som 
erbjuds utlandsplacering (Mohr & Klein, 2004). Det är mycket få som tvingas till dessa 
uppdrag då risken för att uppdragen skall misslyckas (avbrytas i förtid) är överhängande 
(Black et al, 1991). Själva definitionen av att erbjudas en utlandstjänstgöring och inte tvingas 
kan vara något tvetydig. Många anställda upplever att de har ett val, men för att karriären 
inom företaget inte skall stagnera känner de sig tvingade (Haour-Knipe, 2001; Black et al, 
1999). 
 
För många innebär expatrering att de måste sälja familjens hus och lämna vänner/anhöriga till 
familjen bakom sig. Förklaringen till att så många familjer ändå väljer att göra detta är enligt 
Haour-Knipe (2001) oftast att familjen vill expatriera. Det är alltså inte främst den anställdes 
beslut och inte heller utvecklingen av dennes karriär som nämns ovan. Motiven varierar också 
kraftigt mellan olika familjer. Några är de som känner sig allt för komfortabla i sin nuvarande 
situation och alltid har drömt om ett liv utomlands. Andra är de som impulsivt flyr från något 
gammalt och som aldrig tidigare har övervägt att bo och arbeta utomlands (Haour-Knipe, 
2001).  
 
När Shaffer och Harrison (2001) utförde deras studie uppskattade de att ungefär 1,3 miljoner 
amerikaner jobbade för amerikanska företag utomlands, exkl. eventuella medföljande partners 
och barn. 
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Från företagets perspektiv är motiven också flera. Här nämns bl.a. (utan inbördes ordning): 
 

• Spridning av företagets kunskap från huvudkontoret till dotterföretag (Mohr & 
Klein, 2004; Black et al., 1999; Tzeng, 1995) 

• Samla kunskaper om nya marknader (Black et al., 1999) 
• Personal måste flyttas mellan enheter för att integrationen ska bli så smidig som 

möjlig pga. de senaste årens ökning av sammanslagningar och övertaganden i syfte 
att effektivisera organisationer (Mohr & Klein, 2004)  

• Företaget ska få ett globalt perspektiv för att kunna göra träffsäkrare globala 
strategier (Lee, 2005) 

• Kompensation för brist på utbildad personal på nya marknader (Mohr & Klein, 
2004) 

 
Trots ovan nämnda motiv förekommer det, enligt Black et al., (1999), att en del 
utlandsplaceringar endast sker för att premiera den anställde, utan det övergripande 
långsiktiga syftet att utveckla företaget. Utlandsplaceringen används istället som en form av 
omstruktureringsverktyg. De favoriserade kan skickas till fina affärskomplex i städer som 
exempelvis London eller Paris. Medan mindre favoriserade anställda, som kanske inte passar 
in helt i organisationen, sänds till mindre glamorösa platser (Black et al., 1999). Black et al., 
(1999) menar att detta får till följd att dessa anställda och dess familjer inte känner 
tillfredställelse på grund av bristande motiv. Motiven att ”ge upp” det man har för att påbörja 
ett, för många familjer, helt nytt liv kan vara svaga av den anledningen. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar vi i huvudsak den forskning som bedrivits kring partners 
anpassning under en expatriering. Vi tar även upp, i korta drag, de studier som lagt grunden 
för denna forskning. Syftet med vår teoretiska referensram är att den ska ge läsaren en 
översikt om vad som påverkar partnerns anpassning. 

4.1 Inledning 
Det har hänt mycket inom området för expatriering under de senaste 20 åren. Detta har gjort 
att flera företag öppnat ögonen för problematiken och möjligheterna kring expatriering. 
Betydelsen av en god anpassning har visat sig vara central för att expatrieringen skall bli 
trivsam och inte avbruten på förtid (Black & Gregersen, 1999; Feldman & Tompson 1993; 
Black & Mendenhall, 1990a).  
 
Black et al., (1991:293) nämner fem aspekter som är viktiga att uppmärksamma i den 
expatrierades anpassningsprocess: 
 

1. Förberedande träning innan expatriering. 
2. Tidigare erfarenheter av liknande uppdrag 
3. Betydelsen av att välja ”rätt” medarbetare för ”rätt” uppdrag 
4. Individuella egenskaper 
5. Påverkande faktorer utanför jobbet 

 
De tre förstnämnda omfattar tiden före expatriering och de senare två när den anställde väl är 
på plats. Alla är dock fokuserade på den anställdes anpassning. Den sista av dessa aspekter, 
påverkande faktorer utanför jobbet, är den aspekt som intresserat oss särskilt eftersom 
partnerns anpassning behandlas som en viktig del i denna.  
 
I kontrast till teorin om expatrierades anpassning har det visat sig att relationen till andra 
familjer och maken/makan är väsentlig för den medföljande partnerns anpassning.  Det är 
också först på senare år (undantaget Black & Gregersen, 1991b) som studier gjorts för att 
undersöka den medföljande partnerns anpassning och som teorier tagits fram specifikt för 
detta ändamål (Shaffer & Harrison, 1998; Shaffer & Harrison, 2001; Mohr & Klein, 2004).  
 
Två forskare som valt att gå djupare in på detta område är Shaffer och Harrison (1998, 2001). 
De har kommit fram till att anpassningsprocessen för partnern handlar om mer än att bara 
försöka minska stressen och stå ut med vardagligt krångel, vilket utgjorde grunden för den 
anpassningsmodell som utvecklades av Black et al. (1991) för expatrierade (de anställda) 
Shaffer och Harrison (2001) anser istället att det också, i tillägg, sker en förändring i partnerns 
personliga och sociala roll vid en expatriering. De menar att den omdefinieras pga. det sker en 
förändring i de personliga förhållandena och uppgifterna. Denna märkbara förändring ledde 
dem in på ett synsätt om partnerns anpassning som en återupprättning av personens identitet. 
Detta resulterade i att de adderade aspekten personlig anpassning till den modell som tidigare 
utvecklats av Black och Gregersen (1991b). I detta sammanhang tycker vi också att det är värt 
att nämna ett exempel på senare forskning som gjorts av Mohr och Klein (2004). De kom 
genom deras studie fram till att den personliga anpassningen benämns med större fördel 
genom namnet, rollanpassning. De menade att denna utvidgning redogör bättre för partnerns 
specifika situation. 
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Vi motiverar dock vårt val av Shaffer och Harrisons (2001) modell framför den tidigare 
grundläggande modellen från Black et al., (1991) med att deras modell är utvecklad och 
anpassad för partnerns anpassning, samt att den gentemot Black och Gregersens (1991b) 
testats och anpassats för andra än enbart amerikanska partners. Mohr och Kleins (2004) studie 
som beskriver bl.a. förändring av roll under de personliga omständigheterna finner vi snarlik 
Shaffer & Harrisons (2001) studie, dock anser vi att den inte är tillräckligt detaljerad för att vi 
ska kunna använda den som referensram för vår undersökning. Med detta menar vi att den 
inte tar upp de underliggande faktorerna till de tre aspekterna som anpassningen beror av, lika 
utförligt som Shaffer och Harrisons (2001) modell gör. För att underlätta för läsaren har vi 
valt att visa på forskningens utveckling genom figuren nedan: 
 

 
 
 
 
 
Black och Gregersen (1991b) valde att dela upp partnerns anpassning i 
interaktionsanpassning och allmän levnadsanpassning. Denna uppdelning byggde även 
Shaffer och Harrisons (2001) modell på. De valde dock att byta namn på dessa två aspekter 
till interpersonell anpassning och omgivningsanpassning. Med hänvisning till att vi inte 
tycker detta namnbyte fört forskningens utveckling framåt har vi gråmarkerat dessa i figuren 
ovan, Shaffer och Harrison (2001) adderade också, som vi nämnt tidigare, aspekten personlig 
anpassning. Dessa tre använde Mohr och Klein (2004) i sin tur för att utveckla deras modell. 
De valde dock att använda samma namn som Black och Gregersen (1991b) för interpersonell 
anpassning och omgivningsanpassning. Av samma anledning har vi också gråmarkerat dessa i 
figuren ovan. 

Black och Gregersen 
(1991b) 
 
1. Interaktionsanpassning 
2. Allmän 
levnadsanpassning 

Shaffer och Harrison (2001) 
 
1. Personlig anpassning 
2. Interpersonell anpassning 
(Interaktionsanpassning) 
3. Omgivningsanpassning 
(allmän levnadsanpassning) 

Mohr och Klein (2004) 
 
1. Rollanpassning 
2. Interaktionsanpassning 
3. Allmän levnadsanpassning 

Utveckling 

Tid 

Figur 2 Forskningens utveckling  Av: Morath och Svensson (2008) 
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4.2 Shaffer och Harrisons (2001) modell för partnerns anpassning  
Shaffer och Harrison (2001) anser att partnerns anpassning bygger på tre huvudsakliga 
omständigheter; Partnerns personliga anpassning, dess interpersonella anpassning och dess 
anpassning till omgivningen. Dessa tre omständigheter menar de, i sin tur, beror på en del 
underliggande faktorer, vilka syns i figuren nedan: 
 

 
 
 
 

 

4.2.1 Personlig anpassning 
Shaffer och Harrison (2001) identifierade fyra personliga faktorer som potentiellt skulle 
kunna påverka partnerns anpassning. Dessa var; språkkunskaper, förändring i arbetssituation 
och self-efficacy. Vi har valt att undersöka dessa djupare i detta avsnitt. 
 
Språkkunskaper 
I Shaffer och Harrisons (2001) studie visade det sig att tidigare kunskaper i det främmande2 
språket var en av de viktigaste aspekterna för den personliga anpassningen. De fann att nästan 
alla intervjuade partners som haft positiva erfarenheter av expatrieringen lärt sig det 
främmande språket till viss grad, samt att ingen av de som hade negativa erfarenheter hade 
försökt lära sig det nya språket. Något som dock är förvånande är att Shaffer och Harrisons 
(2001) studie är en av få studier som hittills valt att empiriskt undersöka betydelsen av att 
kunna kommunicera i det främmande språket. En anledning till att detta sällan undersökts 
skulle kunna vara att många tidigare studier gjorts av amerikaner på expatrierade amerikaner 
(ej partners) och att de som har utfört studierna har ansett att kunskaper i språk varit onödig. 

                                                
2 Annat språk än modersmål, det språk som talas dit den expatrierade och dess partner flyttat.  

Personlig anpassning:  
Språkkunskaper 
Förändring i arbetssituation 
General Self-efficacy 
Social Self-efficacy 

Omgivningsanpassning: 
 Kulturella nyheter (cultural novelty) 
 Gynnsamma levnadsförhållanden 
 Visshet om uppdragets varaktighet 

Interpersonell anpassning: 
 Familj: 

Support från storfamilj 
 Anpassning av den expatrierade 
 Betydelsen av att vara förälder 
 
 Sociala nätverk: 
 Nätverkets storlek 
 Bredd av support 
 Djup av support från HCN:s 
 Djup av support från icke-HCN:S 

 
PARTNERNS ANPASSNING 

  
 

Figur 3 Egen översättning av ”model of spouse adjustment”. HCN = Host Country Nationals (Shaffer & 
Harrison 2001). 
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Detta pga. av att de har tagit för givet att engelskan är det globala affärsspråket, som de 
expatrierade amerikanerna redan använder sig av obehindrat. (Black & Gregersen, 1991b; 
Mohr & Klein, 2004)  
 
Den medföljande partnern kastas ofta in i en roll där problem kan uppstå med att utföra 
dagliga aktiviteter som att handla eller att ta barnen till en läkare, om personen inte har 
tillräckliga kunskaper i språket. Detta kan lätt bidra till en känsla av isolering och frustration. 
(Mohr & Klein, 2004; Haour-Knipe, 2001) Det är dock inte nödvändigt att tala språket 
flytande innan expatrieringen, viljan och möjligheterna att lära sig språket på plats har också 
visat sig positivt och utvecklande för medföljande partner. Både Shaffer och Harrison (2001) 
och Haour-Knipe (2001) visar att det finns ett tydligt samband mellan en hög motivation att 
lära sig språket och en lyckad anpassning. 
 
Att lära sig ett nytt språk är mer komplext än att bara lära sig främmande ord. Hofstede 
(2001:425) tar upp humor som ett språkligt problem som kan bidra till svårigheter i 
anpassningen. Något som kännetecknas som roligt är ofta kulturellt specifikt och många 
skämt går inte att översätta. Han menar att tyskar ofta betraktas som humorlösa av utlänningar 
som inte inser att humors betydelse kan variera. Erfarna resenärer vet att det är oförståndigt 
att försöka använda skämt och ironi utomlands innan man är helt säker hur den andra kulturen 
uppfattar humor. Språket är den främsta nyckeln för att lära sig förstå en ny kultur och företag 
bör erbjuda både den expatrierade och dess partner språklektioner (Black & Gregersen, 
1991b) 
 
Förändring i arbetssituation 
En hög motivation kan uppnås hos den anställde genom att tjänsten medför mer ansvar, ett 
steg uppåt i karriären och/eller en högre lön. För medföljande partner och eventuella barn kan 
det vara svårare att motivera en flytt. Ett genomgående problem som nämns i många studier, 
som bidrar till en sämre anpassning, är att partnern ofta tvingas ta paus eller ge upp sin egen 
karriär (Mohr & Klein, 2004; Haour-Knipe, 2001). En studie som presenteras av Barham och 
Devine (1990) bekräftar problemet och visar att 67 % bland tilltänkta utlandsanställda anger, 
som främsta hinder till att acceptera ett utlandsuppdrag, att deras partners skulle vara tvungna 
att ge upp deras karriär3. År 2000 beräknades ungefär 80 % av alla utlandsuppdrag innefatta 
par med dubbla karriärer eller dubbla inkomster (Harvey & Buckley, 1998).  
 
Trots detta har lite forskning fokuserats på expatrierade familjer med dubbla karriärer 
(Harvey, 1998). Selmer och Leung (2002) menar också att detta fenomen samt antalet 
kvinnliga expatrierade är en tilltagande trend och att detta bör uppmärksammas bland 
internationella företag som försöker globalisera. Det finns heller inget som pekar mot att 
denna trend, med ökat antal kvinnor som arbetar utomlands, inte ska fortsätta. (Selmer & 
Leung, 2002) Partners med dubbla karriärer kan också  vara mindre benägna att acceptera 
utlandsuppdrag. De kan råka ut för unika anpassningsproblem och samtidigt kan de exponeras 
mot olika situationer som framkallar stress och konflikter. (Harvey, 1998) 
 
För att förbättra partnerns anpassning kan den expatrierades företag identifiera partnerns 
behov och tillhandahålla generell support eller mer specifik karriärsupport. (Punnett, Crocker 
& Stevens, 1992; Moore, 2001) En annan lösning är enligt Andreason (2007) att partnern får 
professionell hjälp att söka jobb i det nya landet, internrekryteras eller erbjuds karriärsupport 
för att den ska kunna behålla eller utveckla sin yrkesskicklighet. Avslutningsvis kan sägas att 
                                                
3 Författarna är medvetna om att det var många år sedan studien genomfördes varpå procentangivelsen kan ha 
förändrats. 
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Shaffer och Harrison (2001) fann att de partners som inte haft någon större förändring i sin 
arbetssituation också genomgått en mer smidig anpassningsprocess.  
 
Self-efficacy 
Vi har i denna modell valt att inte översätta Self-efficacy då vi inte funnit någon tillräckligt 
rättvisande översättning till svenska för uttrycket. Albert Bandura skriver att self-efficacy 
definieras av människors tro på deras förmåga att producera en viss nivå av prestation som 
utövar inflytande över händelser som påverkar deras liv. Trosföreställningar om Self-efficacy 
fastställer hur människor känner och beter sig, tänker och motiverar dem själva. (Bandura, 
1994) 
 
En stark efficacy-känsla förstärker mänskliga genomföranden och personligt välbefinnande på 
många sätt. Personer med stor tillit till deras förmågor angriper svåra uppgifter som 
utmaningar som ska bemästras istället för som hot som ska undvikas. De utsätter sig för 
utmanande mål och upprätthåller en stark förpliktelse till dem. De återhämtar snabbt deras 
efficacy-känsla efter misslyckanden eller motgångar. I kontrast till detta, människor som 
betvivlar sina förmågor drar sig lätt undan från svåra uppgifter på grund av att de ser dem som 
personliga hot. De har låg strävan och svag förpliktelse till mål de väljer att följa. Deras grad 
av insats avtar och de ger lätt upp när de möter svårigheter. Eftersom de lätt ser otillräcklig 
prestation som brist på talang krävs det inte mycket misslyckande för dem för att de ska 
förlora tilltro till deras förmågor. De blir lätt mål för stress och depression. (Bandura, 1994) 
 
Shaffer och Harrison (2001) visade med sin studie att partners self-efficacy var ett viktigt 
korrelat till en god anpassning och detta ligger i linje med Black et al.s (1991) inräknande av 
self-efficacy som en viktig faktor i anpassningen av en expatrierad.  
 
General Self-efficacy fokuserar på uppnåendet av prestationer. Detta visade sig vara en viktig 
faktor i Shaffer och Harrisons (2001) studie där graden av denna visade sig påverka förmågan 
att hantera nya situationer. Social Self-efficacy fokuserar istället på utvecklandet av relationer. 
Denna förmåga visade sig också viktig då flertalet partners, i deras studie, menade att de hade 
brist på interpersonellt självförtroende.  

4.2.2 Interpersonell anpassning 
Shaffer och Harrison (2001) identifierade vidare två interpersonella faktorer som visade sig 
vara viktiga i anpassningen för partnern; partnerns familj och partnerns sociala nätverk. De 
valde att dela in dessa i en del subkategorier som vi valt att redovisa i kursiverad form. 
 
Familj 
När Shaffer och Harrison (2001) utförde sin studie upptäckte de att support från storfamilj4 
var viktigt i anpassningen för partnern. Att partnern kunde tala med släktingar eller besöka 
dem var exempel på sådan support. De menade vidare att det kunde vara extra viktigt för den 
expatrierades partner som var skild från personlig kontakt med en stor del av storfamiljen när 
den var expatrierad. (Shaffer & Harrison, 2001; Black & Gregersen, 1991) 
 
Anpassning av den expatrierade är en annan faktor som, enligt Shaffer och Harrison (2001), 
påverkar partnerns anpassning. Internationella uppdrag kan vara extremt utmanande. Jämfört 
                                                
4 benämning på en större familjeenhet än kärnfamiljen, dvs. både den utvidgade och den sammansatta familjen. 
Den senare omfattar flera gifta par och deras barn, en familjetyp som förekom senast på 1960- och 70-talen då 
kärnfamiljen ofta ifrågasattes (Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se, 2008) 
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med en nationell omplacering konfronteras den expatrierade av en ny värld av kulturella 
mönster som skiljer sig mot dess egna värderingar och levnadsstandarder (Furnham & 
Bochner, 1986).  Förutom förändringar i arbetets grad av ansvar måste den expatrierade även 
anpassa sig till skillnader i klimat, språk och kultur. (Hechanova, Beehr & Christiansen 2003)  
 
Anpassning till kultur och den expatrierades effektivitet kan, enligt, Hofstede (2001:423) samt 
Cieri et al., (1991) förbättras genom träning i interkulturell kompetens. Denna form av träning 
kan öka individers medvetenhet om deras egna kulturella bagage och på så sätt kan den förse 
dem med kunskap om andra kulturer. De kan dock inte utveckla interkulturella förmågor. 
Dessa kan de endast inhämta på plats. (Hofstede, 2001:423) Brist på anpassning till den nya 
främmande kulturen är inte bara ett problem för individen själv, det exponerar även 
organisationen till sammanbrott i kommunikation, förlust i effektivitet och ibland även totalt 
misslyckande. (Hofstede 2001:424) Som ett par, den expatrierade och partnern, kommer de 
dela erfarenheter med varandra och genomgå liknande psykologiska reaktioner. Därför 
kommer den expatrierades anpassning direkt påverka partnern (Black et al., 1991) 
 
Shaffer och Harrison (2001) trycker också på betydelsen av att vara förälder. De menar att de 
partners som har barn i skolålder har lättare för att anpassa sig genom att barnen tillfogar en 
viss stabilitet i de sociala förväntningarna och att de fungerar som ett medel för att forma 
relationer med andra. 
 
Sociala nätverk 
Andra källor till individens sociala identitet är sociala nätverk och relationer utanför familjen. 
Upprättandet och användandet av dessa resurser som sociala nätverk underlättar en positiv 
anpassning. (Shaffer & Harrison, 2001)  
 
Sociala nätverk bygger, som vilken social grupp som helst, på tre olika omständigheter. Den 
första är nätverkets storlek. Desto större partnerns nätverk är desto större är antalet personer 
som kan bidra med stöd. Den andra är nätverkets bredd av support. Denna definieras av vilka 
varierade former av sociala resurser som nätverket tillhandahåller, exempelvis rådgivning och 
mentorskap. Den tredje är djup av support och den definieras av kvalitén på relationerna till 
andra medlemmar i nätverket. (Shaffer & Harrison, 2001) Under en expatriering förefaller det 
sig som att nätverkets medlemmar består av både personer som kommer från värdlandet 
(HCN:s5) och personer som inte gör det  (t.ex. andra expatrierades partners). Båda dessa 
grupper spelar olika roller men är ändå viktiga i anpassningsprocessen. (Shaffer & Harrison, 
2001) Support från ett socialt nätverk har visat sig extra viktigt för partnern om denne inte 
arbetar. Den arbetande partnern arbetar ofta långa dagar och kan sällan bidra med tillräcklig 
support till sin icke arbetande partner. (Cieri et al., 1991)  
 
Shaffer och Harrison (2001) fann att många av de partners de undersökte tenderade att hellre 
utveckla relationer och bilda sociala nätverk med personer från samma land/kultur och andra 
partners till expatrierade än med de som kom från värdlandet. Shaffer och Harrison (2001) 
menar att detta beror på att dessa individer förstår varandras attityder och erfarenheter bättre.   
 
De som dock utvecklar personliga relationer med personer från värdlandet har lättare för att 
förstå värdlandets kultur. Interaktion med personer från värdlandet skapar en uppskattning 
och lyhördhet för kulturella skillnader och underlättar anpassningen. (Shaffer & Harrison, 

                                                
5 HCN:s = Host-Country Nationals. Definieras som de som kommer från värdlandet. 
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2001) Detta bekräftas av Furnham och Bochner (1986) som menar att de som utvecklar 
relationer med personer från värdlandet minskar gapet mellan deras olika kulturer.  
 
Ett annat problem som Harvey (1985) tar upp är att anpassningen kan vara svårare för den 
icke arbetade partnern som är manlig och att den därför kan behöva extra mycket support vid 
anpassningen till ett liv som partner till en expatrierad. Exempel på sådan support skulle då 
kunna vara ett organiserat socialt nätverk. 

4.2.3 Omgivningsanpassning 
Shaffer och Harrison (2001) hittade även tre omgivningsfaktorer som hade ett potentiellt 
inflytande på partnerns anpassningsprocess. Två av dessa, kulturella nyheter (cultural 
novelty) och gynnsamma levnadsförhållanden är framträdande i en främmande miljö och kan 
relateras till både partnerns anpassning och den expatrierades anpassning. (Black & 
Gregersen, 1991b) Den tredje faktorn visshet om uppdragets varaktighet handlar om hur 
betydande det är för individens anpassning att veta hur länge expatrieringen skall pågå, om 
den exempelvis är tidsbestämd eller för evigt. 
 
Kulturella nyheter (cultural novelty) 
I detta avsnitt har vi valt att också använda oss av bl.a. Hofstede (2001) eftersom vi anser att 
han är en av de mest hänvisade forskare på området ”kulturers konsekvenser”. Detta innebär 
dock inte att Shaffer och Harrisons (2001) modell, om partnerns anpassning, bör ses som en 
kulturmodell. 
 
”Cultural novelty” definieras som skillnader mellan diverse alldagliga inslag eller vardaglig 
sedvänja mellan värd- och hemkultur. (Shaffer & Harrison, 2001) Med hänvisning till detta 
har vi valt att benämna uttrycket ”kulturella nyheter”. Enligt Hofstede, Hofstede och 
Pedersen, (2002) särskiljs människor från ett land mot människor från ett annat land av 
hemlandets kultur. Självklara skillnader i kultur kan vara exempelvis hur människor väljer att 
klä sig och bete sig, medan andra kulturella skillnader, som inte alltid är lika lätta att urskilja, 
kan vara värderingar. Dessa skillnader kämpar många med att klara av vid exempelvis en 
expatriering. Känslor som otillräcklighet och frustration på grund av den förändrade 
omgivningen kan uppstå. En del motsätter sig att förändras medan andra kämpar desperat för 
att bli som ursprungsbefolkningen. (Yun Kim, 2001:5) 
 
Mendenhall och Oddou (1985) menar att vissa kulturer är svårare att anpassa sig till pga. 
distansen till den nya kulturen, den kulturella nyheten och graden av hur hård kulturen är. 
Logiken bakom detta argument skulle då vara beroende av hur mycket den nya miljön skiljer 
sig mot den gamla och till vilken grad individerna känner sig som främlingar. Beroende på 
var de expatrierade flyttar är graden av detta problem olika stort.  
 
Den som kommer till en ny kultur återvänder, på sätt och vis, till ett barns mentala tillstånd. 
Det handlar då ofta om enkla saker som vi måste lära om från uppväxten. Det kan vara på 
vilket sätt en hälsning går till, att ta av sig skorna inomhus eller på vilket sätt man visar 
känslor. Tyvärr kan detta bidra till hjälplöshet och fientlighet mot den nya miljön. Vilket i 
värsta fall påverkar individens psykiska tillstånd. (Hofstede, 2001:424) 
 
Yun Kim, (2001:5) menar också att oavsett under vilka omständigheter personer flyttar måste 
alla nyinflyttade förändra deras vanemässiga tillvägagångssätt i olika former av aktiviteter. De 
som inte gör det kommer, enligt honom, troligtvis återvända hem på förtid eller stanna kvar 
och befinna sig i ett socialt tillstånd isolerat från den nya miljön. Detta bekräftas av Hofstede 
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(2001:423) som skriver att man i denna process, när man anpassar sig till en ny kultur, kan 
känna en viss stress och att det då kan uppstå en kulturell chock. Han menar också att detta är 
ett mycket vanligt fenomen och att det kan bidra till att en expatriering avbryts eller 
misslyckas. Dock anser han att estimeringar som gjorts av misslyckade expatrieringars 
frekvens ofta är grovt överdrivna. 
 
Tittar vi vidare på vilka faser som den expatrierade familjen går igenom vid mötet av en ny 
kultur så kan Hofstedes ”acculturation curve” användas (Hofstede, 2001:426). Han menar att 
individen går igenom fyra faser när den möter en ny kultur och att beroende på hur individen 
anpassar sig till den nya kulturen får den en negativ-, en positiv- eller en oförändrad 
uppfattning om kulturen. Detta förlopp beskrivs av figuren nedan: 
 

 
 
 
 
Den första fasen som individen går igenom är en period av eufori. Denna period brukar även 
kallas för ”The honeymoon”. Vi har dock valt att inte använda oss av en direkt översättning 
(smekmånad) då det finns en risk att detta kan upplevas som en tidsbegränsning kopplat till en 
månad eller kortare.  Den är emellertid ofta ganska kort (mellan en till tre månader) och 
individen upplever en form av förtjusning av resandet och av att få se nya platser. (Hofstede, 
2001:425) 
 
Under fas två uppstår en kulturell chock. Det är då det vanliga livet börjar i den nya miljön. 
Denna följs av fas tre, ackulturationen, och den tar vid när individen sakta men säkert börjar 
lära sig att fungera under de nya förhållandena. Hofstede menar att (2001:426) individen då, 
exempelvis, börjar anpassa sig till den lokala kutymen, blir integrerad i sociala nätverk och får 
ett ökat självförtroende. 
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Figur 4 Egen översättning av Ackulturationskurvan (Hofstede 2001:426) 
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Efter att individen genomgått dessa tre faser går den in i ett stabilt mentalt tillstånd, fas fyra. 
Detta tillstånd kan vara negativt jämfört med vad som upplevdes för expatrieringen (a). Det 
kan också vara oförändrat (b) och slutligen kan det t.o.m. vara så att individen gått in ett bättre 
tillstånd än den befann sig i före (c).  (Hofstede, 2001:426)  
 
Har individen fortfarande en negativ uppfattning efter att den gått in i det stabila mentala 
tillståndet kan det bero på att individen fortfarande känner sig som en främling och känner sig 
diskriminerad. Har dock individen ungefär samma uppfattning som innan den expatrierade så 
har den troligtvis blivit bikulturellt anpassad. Om individen upplever tillståndet mer positivt 
än före så beror det på att individen lyckats med sin anpassning. Han eller hon har blivit ”mer 
romare än romarna”. (Hofstede 2001:426) 
 
En del kritik har dock riktats mot denna modell. Bl.a. menar Black och Mendenhall (1990b) 
att modellen mer är en förklaring av vilka faser den expatrierade genomgår vi mötet av en ny 
kultur än ett teoretiskt ramverk om hur och varför individer går från en fas till en annan. T.ex. 
kunde större diskussion föras kring varför en euforifas uppstår och vilka faktorer som gör den 
starkare alt. begränsar den. Kritik har också riktats mot anledningen till varför det måste gå en 
viss tid innan det uppstår en kulturell shock.  
 
Vi anser dock att modellen är viktig, trots den kritik som förts fram mot den. Den visar bl.a. 
på vilka faser individen genomgår vid mötet av en ny kultur. Den visar också på att individens 
uppfattning förändras beroende på hur lång tid den spenderat i värdlandet. Den kan också 
användas för att, exempelvis, visa på att det är kopplat en negativ upplevelse till kulturell 
shock. 
 
Gynnsamma levnadsförhållanden 
Shaffer och Harrison (2001) tar upp levnadsförhållandena som en faktor som också påverkar 
anpassningen. Ett exempel på detta är hur väl partners nuvarande husrum stämmer överens 
med den levnadsstandard som partnern är van vid. Desto större skillnaden mellan kulturerna 
är och desto mindre gynnsamma levnadsförhållandena är, desto svårare blir anpassningen för 
partnern. 
 
Anpassningen av familjemedlemmar är en annan omständighet som Aycan (1997) tar upp. 
Levnadsförhållanden som är viktiga att ta hänsyn till är exempelvis hur den nya skolmiljön 
ser ut för den expatrierade familjens barn.  
 
Black et al., (1991) menar att de kulturella nyheterna är mest framträdande i de icke-
arbetsrelaterade aktiviteterna. Felaktiga förväntningar på den sociala statusen efter 
expatriering bidrar inte bara till en svårare repatriering, det skapar oftast också en felaktig 
uppfattning om den nya kulturen. Sådana förväntningar kan exempelvis uppstå av att familjen 
i det nya landet har tillgång till tjänare och chaufförer. (Andreason & Kinneer, 2005)   
 
Visshet om uppdragets varaktighet 
Den tredje faktorn som Shaffer och Harrison (2001) tar upp inom omständigheten som rör 
partnerns omgivning handlar om till vilken grad den expatrierade och dess partner är 
informerad om uppdragets varaktighet. Författarna menar att detta är en kritisk faktor och att 
en tidsbegränsad expatriering ger en mer klar bild av partnerns roll och en större kontroll av 
dess situation. 
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5. PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt redogör vi för hur vår forskning praktiskt gått tillväga. Vår förhoppning är att 
avsnittet skall öka trovärdigheten för vår studie, då det ger läsaren en möjlighet att kritisk 
granska vår kvalitativa undersökning.  

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 
I en del metodböcker förordas kvalitativ forskningsmetod som ett utmärkt instrument i 
förstudier till undersökningar där kvantitativ metod används som huvudsaklig metod. Den 
kvantitativa undersökningen kan alltså testas empiriskt genom en kvalitativ undersökning som 
mäter relevans i exempelvis enkätsvar. En kvalitativ undersökning kan givetvis också 
användas som huvudsaklig forskningsmetod. Den lämpar sig bäst för frågeställningar som 
försöker att förstå eller att hitta ett mönster, i kontrast till en kvantitativ metod som gärna 
tillämpas vid frågeställningar som hur ofta, hur många eller hur vanligt (Trost, 1997:15; 
Jacobsen 2002:145).  
 
Den kvalitativa metoden sätter få begränsningar på svaren som respondenten kan ge. 
Öppenhet är därför något som kan sägas beteckna denna metod. Med öppenhet menas i detta 
fall att den som undersöker har måttlig förståelse för vad som skall sökas på förhand 
(Jacobsen, 2002:142). Det är naturligt att inte bara frågeställningen utan också syftet med 
studien är avgörande för vilken metod som skall användas (Trost, 1997:15). Eftersom vi som 
författare har en hermeneutisk kunskapssyn kan det sägas att vi försöker tolka och förstå. Vi 
har därför funnit det naturligt att använda en kvalitativ forskningsmetod och genomföra 
kvalitativa intervjuer. 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Utmärkande för kvalitativa intervjuer är bland annat att man ofta ställer enkla och raka frågor 
som ger komplexa och innehållsrika svar (Trost, 1997). Målet med undersökningarna är ofta 
enligt Jacobsen (2002:142) att komma under skinnet på respondenten genom långa och 
djupgående samtal. Detta sker i vårt fall genom fysiska intervjuer6. Fördelarna med kvalitativa 
intervjuer är bl.a. att man kan finna ”okända” svar hos respondenten som man inte skulle ha 
fått genom en kvantitativ undersökning. Nackdelarna är en hög kostnad och att det kan ta lång 
tid att genomföra (Bryman & Bell, 2005:122). Vid en begränsad tidsram måste antalet 
intervjuer vara mindre än vid en kvantitativ undersökning (Jacobsen, 2002: 143). Denna 
uppsats utformning sker under en begränsad tidsram och vi har därför valt att genomföra sex 
intervjuer. Vi har alltså prioriterat många variabler framför många respondenter. På så sätt har 
vi kunnat prioritera djup (flera variabler).  
 
Graden av standardisering handlar enligt Trost (1997:19) om graden av likhet mellan 
genomförandet av de olika intervjuerna utifrån frågor och situation. Vårt mål har inte varit att 
eftersträva en hög grad av standardisering, vilket är mycket svårt i en kvalitativ undersökning 
(Trost, 1997:100). Om man ser enbart till situationen så är graden av standardisering högre än 
frågorna. Intervjuerna är utförda på samma plats, alltid enskilt och inom samma tidsram. Ser 
vi till frågorna har vi valt att inte använda standardiserade frågor så när som i en intervju 
(strukturerade frågor förbereddes till intervjun med HR-chefen på Adidas). Vi har istället valt 
att använda teman som respondenterna fått tala fritt inom. Detta tar vi upp mer om senare i 
arbetet.  

                                                
6 Avskilda intervjuer som skett ansikte mot ansikte. 
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Standardisering och struktur kommer ofta ”hand i hand” då det är svårt att genomföra 
intervjuer med en låg grad av struktur och hög grad av standardisering (Trost, 1997:22). Vi 
anser inte att en låg standardisering nödvändigtvis försämrar trovärdigheten. Under 
kvantitativ forskning och sedermera kvantitativa undersökningar är en hög grad av reliabilitet 
och validitet viktigt för en hög trovärdighet. I samband med kvalitativa studier och kvalitativa 
intervjuer blir dessa mått något malplacerade eller till och med en aning löjliga (Trost, 
1997:101-102). Trots svårigheterna att visa på en hög reliabilitet och validitet i en kvalitativ 
intervju får man inte försumma betydelsen av att visa att vår undersökning är trovärdig och 
relevant i förhållande till vår problemformulering. Vi har därför försökt att förtydliga vårt 
urval och vårt genomförande av de kvalitativa intervjuerna.     
 
Våra intervjuer har en tydlig semi-strukturerad form med något enstaka inslag av 
ostrukturerad form. Den ostrukturerade intervjun genomförs enligt Bryman och Bell 
(2005:363) med stöd av enbart lösa anteckningar eller ett visst antal teman. Detta kan ibland 
innebära att endast en fråga eller ett ämne presenteras och sedan får respondenten själv berätta 
och beskriva. Den semi-strukturerade intervjun utförs med mer specifika teman. I stort så 
används då en förutbestämd ordningsföljd med förutbestämda ordalydelser (Bryman & Bell, 
2005:363). 
 
Inledningsvis utarbetade vi en intervjumanual som skulle användas som ett tydligt stöd vid 
genomförandet av intervjuerna. Men vi bestämde oss för att, i samråd med vår handledare, 
inte använda en allt för tydlig manual då risken var för stor att vi skulle utesluta intressanta 
svar. Detta bekräftas också av Bryman och Bell (2005:369) samt Jacobsen (2002:169) som 
nämner att det annars finns en risk att alternativa idéer och synsätt kan hindras att uppstå. Vi 
använde istället tre omständigheter (teman) som försöker förklara anpassning och som har sin 
naturliga förankring i teorin. Dessa är personlig, interpersonella och omgivningsanpassning, 
under vilka några underrubriker också återfinns. Vi har dock frångått ordningen (vilket gjort 
att standardiseringen minskat) då respondenten kommit in på ett intressant område som gått 
att koppla till senare teman. Genom att vi inte avbröt respondenten eller styrde honom/henne 
efter vår bestämda ordning hoppades vi kunna locka fram intressanta delar som vi inte annars 
skulle berört. Något som också är helt i linje med den kvalitativa forskningsmetoden 
(Jacobsen, 2002). Slutsatsen blir därför att vi huvudsakligen använt en semi-strukturerad 
intervjumetod men som haft inslag av en ostrukturerad intervjumetod då några frågor gett 
respondenterna möjligheten att prata utanför de frågor som kunnat kopplas direkt till vår 
problemformulering och syfte. 

5.3 Urval 
I en kvalitativ undersökning är, som vi nämnt tidigare, sällan urvalet speciellt stort. Det är 
heller inte av speciellt stor vikt eftersom vi undersöker det unika och speciella framför det 
generella och typiska (Jacobsen, 2002:196). Vi bestämde oss tidigt för vad vi ville undersöka 
men inte direkt vilka vi skulle undersöka. Vi insåg snabbt att de flesta företag som agerar på 
en global marknad och använder sig av expatrierade i sin verksamhet jobbar på olika sätt. Om 
vi skulle genomfört ett helt slumpmässigt urval och sex stycken intervjuer bland företag som 
har utlandsarbetande personal (fokus på deras partners) tror vi att trovärdigheten i 
undersökningen skulle blivit begränsad. Att försöka dra en generell slutsats om hur de 
undersökta respondenternas anpassning fungerat genom att intervjua endast en eller två 
personer inom olika företag hade inte givit undersökningen trovärdighet om syftet var att 
försöka dra en slutsats om partnerns generella anpassning. Detta med hänvisning till att de 
flesta företag jobbar på olika sätt när det gäller expatrierade och deras partners. Vi insåg 
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därför ganska snabbt att vi kunde öka trovärdigheten genom att undersöka endast ett företag 
och försöka analysera hur medföljande partners till expatrierade inom det företaget har 
anpassat sig. Vi har alltså prioriterat djup (Adidas) framför bredd (flera företag). (Jacobsen, 
2002:142-143; Bryman & Bell, 2005:307)  
 
Urvalet i kvalitativa ansatser kan ske genom olika kriterier. Vi har använt oss av det som 
Jacobsen (2002:199) kallar informationskriteriet som urvalsmetod. Det handlar om att vi 
medvetet valt ut ett företag som vi tror eller vet skulle ge oss bra information i det område vi 
har för avsikt att undersöka (i vårt fall Adidas). Andra författare så som Johansson Lindfors 
(1993:96) har valt att kalla detta en subjektiv urvalsmetod.  
 
Att undersöka Adidas i denna uppsats föll sig naturligt då: 

1. Adidas är ett globalt företag som ofta skickar anställda och dess familjer utomlands. 
2. Adidas verkar inom en bransch som intresserat båda författarna och det finns ett 

intresse att lära sig mer om deras verksamhet. 
3. En av författarna har en ingift släkting som arbetar på företaget vilket möjliggjort bra 

access till respondenter. 
 
Genom att en av författarna hade en ingift släkting på Adidas i Portland, Oregon så kunde vi 
med enkelhet få tillgång till personer som är eller har varit expatrierade inom Adidas 
organisation. Urvalet kom att begränsa sig till, enligt vår kontakts subjektiva bedömning, de 
respondenter som kunde passa vår undersökning och de som kunde vara intresserade av att 
delta.  
 
På grund av det geografiska avståndet och vår kontakts kännedom om ev. respondenter ansåg 
vi att det var den bästa lösningen att vår kontakt förmedlade den första kontakten till 
medföljande partners till anställda på Adidas efter följande krav: 
 

• De skall ha eller ha haft en partner som arbetar eller arbetat på Adidas någon gång 
under de senaste tio åren.  

• De skall under denna period ha expatrierat till ett annat land på initiativ av Adidas. 
• De skall själva inte ha arbetat på Adidas under denna period. 

 
Vi blev förmedlade kontakt till ett antal personer. Vi framförde också önskemål om att få 
kontaktuppgifter till en HR ansvarig på Adidas för att få företagets synvinkel på hur de jobbar 
med expatriering och partnerns anpassning. Vi kunde sedermera boka in följande intervjuer: 
 

• Fyra intervjuer med partners som uppfyllde ovanstående krav. Tre kvinnor och en 
man. 

• En intervju med initiativtagaren till ”women’s network” på Adidas i Tyskland, Ph. D. 
Lynn E. Moore. Hon uppfyller ovan ställda krav men är även utbildad psykolog och 
anlitas flitigt som konsult av Adidas i frågor som rör expatriering och anpassning. 

• En intervju med Adidas Vice president, Human Resources, Jochen Eckhold. 
 
Urvalet för de fyra första respondenterna skedde utan att hänsyn togs till ålder, kön, civilstatus 
eller barn eftersom vi inte använt dessa som avgränsningar. Det som troligtvis spelade roll då 
vår kontakt gjorde detta urval var deras personliga relation. Vår kontakt hade träffat 
respondenterna tidigare och de ingick i de flesta fall i vår kontakts sociala bekantskapskrets. 
Vi kan därför inte utesluta att vår kontakt omedvetet valt ut personer som tillhörde samma 
ålder, ev. hade barn i samma ålder och ungefär samma civilstatus. Vi ser dock inte att detta 
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skulle inverka negativ på uppsatsens resultat eftersom vi inte haft som målsättning att 
analysera skillnader i ålder eller social status hos de undersökta respondenterna. Trotts att vi 
inte tror att detta urval haft någon större inverkan vill vi ändå förtydliga för läsaren att vi är 
uppmärksamma på andra faktorer än de tre krav vi ställde på respondenterna kan ha 
förekommit under urvalsprocessen.    

5.4 Intervjuernas genomförande 
När vi hade fått förslag på respondenter skrev vi ett kort brev till dem om varför vi ville utföra 
intervjuerna, erbjöd dem anonymitet och förtydligade att undersökningen inte på något sätt 
var beställd av Adidas. Vi gjorde detta för att inga missförstånd skulle uppstå kring syftet med 
undersökningen och vilka som utförde den. Dokumentet skickades till vår kontakt som fick i 
uppdrag att förmedla detta till respondenterna. Viktigt att påpeka är att vi inte berättade vilket 
syfte vi hade med undersökningen eller vilket resultat vi önskade åstadkomma. Risken om vi 
hade gjort det ansåg vi hade kunnat vara att det hade påverkat respondenterna att svara så som 
de trodde att vi ville att de skulle svara(Jacobsen, 2002:169).   
 
Intervjuerna genomfördes på plats i Portland, Oregon7 under sex dagar. I vårt fall deltog inte 
båda författarna i resan av kostnadsskäl. Den höga kostnaden på grund av att personen som 
utför intervjun ofta tvingas resa är också en av de få negativa saker som Jacobsen (2002:162) 
nämner med fysiska intervjuer. Fördelarna gentemot att välja att göra en telefonintervju är att 
intervjuaren ges chans att uppfatta respondentens engagemang och ärlighet genom att tolka 
kroppsspråket och rösten. 
 
”Helt allmänt verkar besöksintervjuer innebära färre och mindre allvarliga hot mot 
tillförlitligheten än öppna intervjuer via telefon”. (Jacobsen, 2002:162) 
 
Huruvida det är viktigt att vara två personer som intervjuar en enskildrespondent går isär 
något i litteraturen. Att vara två kan i värsta fall innebära att respondenten känner att de utövar 
ett maktövergrepp och att respondenten känner sig i underläge. Å andra sidan så kan två 
personer vara att föredra för att bättre kunna analysera respondentens kroppsspråk och 
sinnesstämning (Trost, 1997:43-44; Jacobsen, 2002:161-163). För att uppnå en öppen 
informations utväxling är det nödvändigt att det etableras en tillitsrelation mellan 
respondenten och den som intervjuar (Jacobsen, 2002:168). Vi valde att använda Jacobsens 
(2002:168) råd för genomförandet av intervjun. Han nämner att det är viktigt att 
intervjupersonen inleder intervjun med att berätta sitt namn och relevant bakgrund, vilket 
ändamål undersökningen har, vem som har beslutat att genomföra undersökningen och hur 
resultaten av undersökningen skall användas/rapporteras. Allt detta kan dock ej höras på 
ljudupptagningen då vi dels skickade ett förberedande brev som behandlade delar av detta, 
samt att den av oss författare som genomförde intervjuerna gavs möjlighet att träffa 
respondenterna och samtala innan intervjuns början. 
 
Samtliga intervjuer hölls avskilt och alltid enskilt med en respondent i taget. Intervjuerna 
spelades in digitalt efter att respondenten blivit upplyst om detta. Det finns en risk att 
respondenten kan känna sig obekväm i situationen då den vet att det som sägs spelas in 
(Bryman & Bell, 2005:375), vi var därför noga med att fråga om det var ok att vi spelade in. 
Ingen respondent valde att neka till att bli inspelad. Detta möjliggjorde att den andre 
författaren kunde få tillgång till ljudfilerna över internet och påbörja transkriberingen, direkt 
efter intervjuerna, hemma i Sverige. 

                                                
7 Adidas huvudkontor för den Amerikanska marknaden är beläget i Portland, Oregon.  
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Första steget i intervjuerna var att respondenten blev tillfrågad att uppge lite generell 
information om sig själv och sin familj. Exempelvis ålder, antal barn och när de expatrierade 
första gången var några av de saker som brukade nämnas. Att ställa en ganska allmän fråga 
inledningsvis stöds också av Jacobsen (2002:169) som menar att en allt för komplex och 
invecklad första fråga kräver mycket av respondenten vilket kan få till följd att hela samtalet 
låser sig. Intervjun avslutades också med att respondenten fick svara på en ganska allmän 
fråga om sina bästa och sämsta erfarenheter som medföljande partner till en anställd inom 
Adidas. På plats i anslutning till intervjun gjordes också stödanteckningar som ligger till 
grund för redogörelserna om karaktären i varje enskild intervju.  

5.5 Intervjuernas karaktär 
 
Tabell 1 Information om intervjuerna 
 Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp. 4 Resp. 5 Resp. 6 
Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Kvinna 
Expatrierat 
till: 

Tyskland, 
Italien 

Tyskland Tyskland USA - Tyskland, 
USA 

Ursprungs-
land 

USA USA USA England Tyskland Sverige 

Plats Portland, 
OR 

Portland, 
OR 

Portland, 
OR 

Portland, 
OR 

Portland, 
OR 

Portland, 
OR 

Datum 2008-04-
29 

2008-05-
02 

2008-05-
04 

2008-05-
04 

2008-05-
05 

2008-05-
05 

Tid (min) 45 24 47 28 45 43 
Intervju-
form 

Semi-
struktur-
erad 
intervju 

Semi-
struktur-
erad 
intervju 

Semi-
struktur-
erad 
intervju 

Semi-
struktur-
erad 
intervju 

Semi-
struktur-
erad 
intervju 

Semi-
struktur-
erad 
intervju 

 
 
Intervju 1, tisdag 29/4 kl. 11.45 
Respondent 1 som var en kvinna hade kontaktats på förhand och förberetts på att en intervju 
skulle hållas i ungefär 30-45min. Hon visste också på förhand att vi skulle ställa frågor om 
hennes erfarenheter som medföljande maka till en expatrierad anställd på Adidas, men hade 
precis som de andra respondenterna inte förberetts på vilka frågor inom området för 
expatriering som vi var intresserade av att få veta mer om.  
 
Intervjun genomfördes avskilt i ett arbetsrum i hemmamiljö hos vår ursprungliga kontakt. 
Den intervjuade visade inga tecken på nervositet. Intervjun flöt helt utan avbrott eller externa 
störningsmoment, så när som den sista minuten då en person kom in i rummet oroad över att 
respondenten hade glömt att hon hade en tid att passa, men så var ej fallet. Intervjun varade 
under 45 minuter.  
 
Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30 
Denna gång besöktes respondenten i sitt hem. Mötet inleddes med lite fika och småprat, vilket 
medförde att respondenten, som verkade aningen nervös inledningsvis, kunde slappna av. 
Själva intervjun kunde ske avskilt i hennes vardagsrum. Under intervjun blev känslan att hon 
letade ögonkontakt på ett sätt som uppfattades som att hon sökte bekräftelse på om det var 
”rätt” svar hon hade givit. Intervjun blev avbruten under ett tillfälle då hennes telefon ringde. 



 
 KAPITEL 5 – PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 26     

Intervjun varade endast 24min vilket inte hade att göra med att hennes svar ej var utfylliga, 
istället hade det att göra med att hon på vissa frågor kände sig osäker och hade svårt att 
minnas. Dock tyckte vi att respondent två gav oss en del intressanta svar på en del frågor och 
därför valde vi att ta med hennes intervju i denna undersökning, trots att intervjun blev ganska 
kort.  
 
Intervju 3, söndag 4/5 2008 kl. 12.00 
Vid intervjutillfälle tre intervjuades, Ph. D. Lynn E. Moore. Eftersom hon arbetar som konsult 
åt Adidas i frågor som rör expatriering och hon inte uttryckt en önskan om att vara anonym 
har vi valt att presentera henne vid namn. Vi hoppas också att detta skall ge en ökad 
trovärdighet för hennes påstående. Intervjun utfördes utomhus i en avskild trädgård under 
strålande solsken och utan några störningsmoment så när som en gång då en helikopter flög 
förbi och respondenten bad om en liten paus då hon har problem med hörseln på ena örat. 
Efter detta så upptogs dialogen direkt där den slutade och avbrottet bör därför inte haft ha 
inverkat på intervjun som helhet. Hon var mycket säker i sitt agerande och det märktes att hon 
hade vana, från sitt yrke, att tala enskilt med människor. Under intervjun användes våra tre 
huvudkategorier, men hon tilläts tala ganska fritt under dessa eller erbjöds snarare att dela 
med sig av sin kunskap inom området.  
 
Hon kan inte riktigt likställas med de andra fyra medföljande partners som vi intervjuade, 
eftersom hon har en bred kunskap på området och, som nämnts tidigare, även utför 
konsultuppdrag åt Adidas. Vi tyckte att denna intervju var särskilt intressant då hon både 
kunde redogöra för sina erfarenheter som medföljande partner till en anställd på Adidas och 
som expert på området. Intervjun tog 47 minuter. 
 
Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00  
Den fjärde intervjun kunde ske avskilt i ett arbetsrum hos vår ursprungliga kontakt. 
Respondenten visade inga tecken på nervositet, snarare det omvända. Han upplevdes väldigt 
glad och positiv till sin expatriering och det var svårt att hitta något som inte enbart var 
positivt. Ibland infann sig känslan att respondenten försökte skämta bort situationens allvar. 
Så var troligen inte fallet då intervjuaren fick chans att socialisera med honom även efter 
intervjun och kunde dra slutsatsen att det var hans jargong att skratta högt och vara positiv. 
Intervjun varade inte lika länge som de flesta andra intervjuer (28 min) vilket beror på att hans 
svar var ganska kortfattade. Vi tror också att det faktum att han säger sig vara mycket nöjd 
med tillvaron och sin expatriering (se del 6) gör att han tidigare knappt reflekterat djupare 
över sin expatriering och detta bidrar till att intervjun är kortare än övriga. Han ”svävar” helt 
enkelt inte iväg lika mycket som andra respondenter.   
 
Intervju 5, måndag 5/5 2008 kl. 15.30 
Måndagen den 5 maj 2008 intervjuades Adidas vice HR ansvarige Jochen Eckhold, avskilt på 
hans kontor i Portland (Oregon). Vi har valt att inte hålla denna respondent anonym (med 
respondentens självklara samtycke) därför att vi anser att hans position inom företaget ger en 
ökad trovärdighet till hans svar. Om vi valt att skriva hans position men inte namn tycker vi 
inte att kravet för anonymitet8 kunnat uppfyllas. Speciella frågor hade förberetts till intervju 
tillfället då vi önskade svar från honom hur anpassningsprocessen för medföljande partner 
fungerar ur företagets synvinkel. Intervjun förflöt smidigt och han kunde svara utförligt på 
våra frågor. Han fick en kort introduktion vad vårt arbete handlade om och han fick ingen 
information om vilka resultat vi funnit från de tidigare respondenterna.  
                                                
8 Anonymitet, att vara utan namn, oidentifierad inför omgivningen. (Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se, 
2008)  
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Eckhold uppfattades som mycket säker på sin sak under hela intervjun och tog exempelvis 
sällan korta pauser för att tänka efter. Det hände dock att han grimaserade inför vissa svar, 
troligtvis för att visa att han noga tänkte igenom frågan för att sedan lämna ett utförligt svar. 
Det kan också ha att göra med att han kände sig obekväm inför frågan vilket vi dock håller 
osannolikt. Motiveringen till att det inte skulle vara speciellt sannolikt är hans livliga 
gestikulerande vilket vi tror kan kopplas till hans intresse för våra frågor.  
 
Eckhold var, som sagt, mycket frispråkig och ivrig att berätta om Adidas engagemang i dessa 
frågor. Detta innebar att ordningen på frågorna kastades om för att undvika ett avbrott eller 
tappa en intressant ”tråd”. Alla frågor täcktes dock in som förberetts på förhand. En 
uppfattning vi fick från intervjun är att det mesta var mycket positivt och att alla de saker som 
de aktivt gjorde för att förbättra anpassningen var genomtänkta. På grund av hans position tror 
vi också att han vill ge en så positiv bild som möjligt av Adidas arbete med dessa frågor. 
Intervjun varade under 45 min.  
 
Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30 
Denna intervju kunde ske avskilt i hemmamiljö hos vår kontakt. Respondent sex frågade 
direkt om det var okej att hon slog sig ner i en fåtölj en bit bort i rummet i stället för i soffan 
där intervjun var tänkt att hållas. Med den enkla motiveringen: ”Det känns mer avslappnat 
så”. Självklart gick detta bra så länge ljudkvalitén inte riskerade att försämras och det märktes 
också snabbt att respondenten kändes avslappnad och pratade obehindrat om sina erfarenheter 
och sitt privatliv på ett sätt som möjliggjorde en detaljerad intervju. 
 
Respondenten stannade sällan upp för att tänka djupare utan fann svaren ganska snabbt. 
Någon enstaka gång tvingades frågor förtydligas och frågor exemplifieras för att hon skulle 
ledas in på rätt riktning. Det märktes att frågorna engagerade respondenten som gärna gav 
långa och utförliga svar. Intervjun varade under 43 min  

5.6 Källkritik primärdata 
Vi genomförde som vi tidigare nämnt fysiska intervjuer som tyvärr inte båda författarna 
kunde delta under. Alternativet till fysiska intervjuer hade varit att hålla telefonintervjuer 
vilket vi ansåg hade varit ett sämre alternativ (bortsett kostnad och tid) läs avsnitt 5.5. Kritik 
skulle kunna framföras mot att endast en person utfört intervjuerna. Vi anser dock inte att 
detta påverkat studiens trovärdighet negativt då vi båda har transkriberat materialet och tagit 
del av inspelningarna.  
 
Vi kan egentligen inte framföra någon större kritik mot våra respondenter som var mycket 
öppna och välvilliga. Det var aldrig några problem att varken få spela in intervjuerna eller att 
få dem att berätta om sina erfarenheter. De flesta visade ett stort intresse för vår undersökning 
och ämnet som sådant. Deras insikter och positiva inställning i ämnet var övervägande 
positivt för undersökningen. Det kunde dock hända att respondenterna i mellan åt svävade 
iväg utanför vårt ämne vilket i och för sig är själva syftet med en semi-strukturerad och 
ostrukturerad intervjumetod (se avsnitt 5.2), men något som vi ibland tror kunde ha 
begränsats, utan att gå miste om information, av en mer rutinerad intervjuperson. En sådan 
begränsning eller snarare ett professionellt sätt att leda in på nästa fråga hade kanske givit 
intervjun andra intressanta svar som nu uteblev.  
 
I ett annat fall (intervju nr. 2) hade respondenten svårt att minnas och verkade aningen nervös. 
Hon erbjöd sig dock att skicka mer information i de fall hon i efterhand skulle komma på ett 
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svar. Vi tror dock inte att hennes nervositet eller, i något enstaka fall, uteblivna svar har 
påverkat studiens helhet. Alla respondenterna lämnade ut sin e-post och lovade att svara på 
ytterligare frågor om vi hade några sådana. Det kändes tryggt att veta detta om det i efterhand 
skulle dyka upp någon fråga eller att vi skulle upptäcka att det var något under 
transkriberingsfasen som vi inte förstod.  
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6. EMPIRI 
I detta kapitel redogör vi för de resultat vi fått från våra intervjuer. För att ge läsaren en 
överblick inleds kapitlet med en presentation av våra respondenter. Denna följs därefter av en 
sammanställning av den information vi fått från undersökningens respondenter. 

6.1 Presentation av respondenter 
Informationen som följer är de redogörelser våra respondenter givit oss, i början av varje 
intervju, om deras bakgrund. Vi har valt att presenterar dessa för att läsaren ska kunna skapa 
sig en bild om vilka respondenterna är och vad som format deras erfarenheter. Det ger även 
läsaren en möjlighet att göra en bedömning huruvida dessa personer varit lämpliga att ta med 
i vår undersökning. Vi hoppas också att det ska bidra till en ökning av studiens trovärdighet. 
 
Respondent 1 
Respondent ett och hennes man är ursprungligen amerikaner och bor numera åter i USA, de 
kan därför inte sägas vara expatrierade i detta nu. Hon är 42 år gammal och har tre barn. Två 
av dessa föddes under deras vistelse i Tyskland och det tredje i Italien. Både hon och hennes 
man har lång erfarenhet av att ha flyttat runt i framförallt Europa under många år då hon 
sammanfattningsvis expatrierat till både Tyskland och Italien från USA. 
 
Respondent 2 
Respondenten två är en kvinna. Även hon och hennes man är amerikaner och har två barn 
tillsammans. År 2000 bestämde de sig för att expatriera till Tyskland då hennes mans blev 
erbjuden arbete på Adidas där. Hon hade ingen arbetsrelaterad inkomst innan eller under 
deras utlandsvistelse och deras dotter valde att stanna hemma under utlandsvistelsen för att 
börja istället börja på college. Hon har expatrierat en gång till Tyskland från USA. 
 
Respondent 3  
Respondent tre, Ph. D. Lynn E. Moore, och hennes man kommer också ursprungligen från 
Amerika. Hennes man har jobbat för Adidas under många år. Det var därför de också var 
bosatta i Tyskland en tid. Hon är doktor i klinisk psykologi och skrev sin doktorsavhandling 
inom området interkulturell psykoterapi. Under tiden i Tyskland startade hon ”Women’s 
Network” med syftet att få människor att träffas och utbyta erfarenheter. Detta nätverk har 
idag vuxit sig från åtta personer till 168 personer. Idag arbetar hon som frilansande psykolog 
och håller i många av Adidas kurser inom området interkulturell anpassning.  
 
Respondent 4 
Den fjärde respondenten var en man med åldern 44 år. Han kom till Portland (Oregon) från 
England med sin hustru och deras numera 13 år gamla dotter. De flyttade för tre år sedan 
eftersom hans fru blev erbjuden en tjänst i USA genom sitt arbete på Adidas. Före flytten 
arbetade även vår respondent mycket men hade börjat gå över mer mot konsultjobb än ett 
arbete med fasta tider. Flytten var ett gemensamt beslut som gjorde att han hade chansen att ta 
igen lite av den tid som han tidigare förlorat med sin dotter. 
 
Respondent 5 
Respondent fem, Jochen Eckhold, arbetar som vice president för Human Recources på Adidas 
i USA och har arbetat där sedan tio år tillbaka. Han kommer ursprungligen från tyskland men 
är numera bosatt i Portland, Oregon. I vår undersökning representerar han Adidas som expert 
på området och han redogör för vad Adidas gör för att underlätta expatrierade familjers 
anpassning. 
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Respondent 6 
Respondent sex är en kvinna som är 49 år gammal. Hon har två barn som är 16 och 13 år. 
Hennes man har jobbat på Adidas under en lång tid och de har på grund av hans tjänst 
expatrierat två gånger och repatrierat en gång. Tyskland var det första landet de expatrierade 
till på ett tvåårskontrakt men blev kvar i nio år. Andra gången de expatrierade var det till USA 
och där har de nu varit i nio månader. Hon har inte arbetat sedan barnen föddes.   

6.2 Partnerns anpassning under expatriering 

6.2.1 Personlig anpassning 
Språkkunskaper 
När respondent ett flyttade till Tyskland hade hon inga kunskaper i språket på förhand. Både 
hon och hennes man arbetade på Adidas och hon ansåg att det var svårt att lära sig språket 
(tyska) då de bara pratade engelska under arbetstid. Hon och hennes man brukade skämta om 
att de som lärde sig tyska snabbt var de som var singelkillar och att de lärde sig språket för att 
de skulle kunna dejta. Hon såg det dock som en nödvändighet att så småningom lära sig 
språket och gjorde därför det. 
 
Respondent två hade inte heller några kunskaper i språket på förhand då hon flyttade till 
tyskland. Hon säger att hon inte erbjöds några förberedande språkkurser eller aktiviteter. Hon 
tycker också att det kändes som att Adidas i USA inte riktigt visste hur de skulle hantera 
situationen (år 2000). Dock säger hon att Adidas erbjöd sig att betala för språkkurser när hon 
väl var på plats. Jochen Eckhold (intervju 5) bekräftar att Adidas inte erbjuder förberedande 
språkkurser till varken anställda eller partners med undantag för de som expatrierar till Kina 
eller Japan. Då inkluderas även barnen (beroende på ålder). 
  
Det fanns en föreställning hos respondent två om att hon skulle lära sig prata tyska flytande 
och komma tillbaka med ett andra språk i bagaget. Hon lärde sig mycket, dock inte så mkt 
som hon trodde på förhand. Anledningen till detta tror hon var att så många av de hon 
umgicks med talade engelska: 
 
Vidare säger hon dock att hon aldrig kände sig isolerad på grund av språket. Hon redogör bl.a. 
för detta genom att säga: 
 

”För mig var det inte nödvändigt att lära mig det tyska språket för att jag 
skulle kunna anpassa mig. Jag hade ju mina engelsktalande vänner” 
(Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30). 

 
De problem som bristen på kunskap i det främmande språket medförde uppstod snarare då de 
började resa runt till andra städer och byar. Hon berättade också att de var tvungna att göra en 
del läkarbesök men att det gick bra eftersom läkaren talade engelska.  
 
Respondent fyra exemplifierar skrattfullt de språkproblem han stött på vid sin expatriering på 
detta sätt:  
 

”Bara för att vi kommer från Storbritannien och talar engelska kan man 
tro att det inte sker några språkförväxlingar, men så är inte fallet. 
Amerikaner uttalar inte sina T:n som ett T. De säger batteries med D:n i 
uttalet och tro det eller ej, om du säger batteries med en brittisk accent så 
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har de ingen aning om vad du frågar efter. Samma sak med vatten. Om du 
frågar efter ett glas vatten, så skulle du kunna få mjölk, apelsinjuice eller 
något annat” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Vidare berättade han att han inte fick någon hjälp till anpassning eftersom han ansågs redan 
kunna språket och därför inte kunde förväntas ha några problem med anpassningen. Dock 
ansåg han och tryckte på poängen att han kunde språket men att det fortfarande fanns 
väsentliga skillnader, länderna emellan, som inte löstes i en handvändning bara för att samma 
språk talades. Detta kan bekräftas av att han sade att fastän man kunde språket hjälpte det inte 
om man inte visste vad man skulle fråga efter. 
 
Respondent sex säger att det var en tuff tid när hon och hennes familj flyttade till Tyskland 
eftersom sonen skulle börja på dagis och inte kunde ett ord tyska. Hon menar vidare, som 
samtliga andra respondenter, att hon inte heller erbjöds någon språkkurs innan de flyttade. 
Hon säger att anledningen till detta var att uppdraget kom med kort varsel. Hon uppger att 
hon fick information om uppdraget när det endast var tre månader kvar och hon säger därför 
att det inte var någon direkt tid att hinna lära sig språket. Dock bestämde de sig för att anställa 
en au pair när de skulle åka ner till Tyskland. Respondenten sex uttrycker sig såhär: 
 

”Vi hade första året med oss en aupair som hade en tysk pappa och var 
jätteduktig på tyska. Det var väl räddningen, hon fungerade ju som tolk då 
mer eller mindre” (Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 

 
Hon sade också att en av anledningar till att de hade en au pair var att hon själv skulle få 
chans att gå på kurs för att lära sig språket i början. Hon såg det inte heller som ett alternativ 
att inte lära sig språket. Hon ansåg att hon var tvungen att kunna språket eftersom det vid den 
tidpunkten inte fanns någon internationell social krets överhuvudtaget i staden där de bodde.  
 
Ph. D. Lynn E. Moore (intervju 3) trycker på det som hon beskriver ”uppenbara” betydelsen 
av att lära sig språket för att partnern skall kunna anpassa sig väl. Hon beskriver också utefter 
sina erfarenheter hur viktigt det är att den främmande kulturen är öppen och välkomnande 
mot utlänningar. Vissa kulturer gestikulerar mer än andra då de talar, vilket kan göra det 
enklare att förstå och bli förstådd. Hon beskriver också utefter sina egna erfarenheter att 
Européer växer upp med fler språk än exempelvis Amerikaner, vilket tenderar att göra 
Européernas språkanpassning enklare. Det är inte ovanligt att de talar tre till fyra olika språk 
säger hon.  
 
På frågan om Adidas uppmanade dem att lära sig språket svarade hon att hon mindes att hon 
och hennes man läste någon kurs tillsammans i början, som varade i fem till sex dagar. Hon 
ansåg dock att det var långt ifrån tillräckligt. Adidas gav dem också en summa pengar som de 
kunde använda till de här kurserna. 
 
Förändring av arbetssituation 
Alla våra fyra huvudrespondenter, som kan sägas vara partners till anställda på Adidas, 
arbetar inte. Alla nämner olika orsaker till detta. Den vanligaste anledningen verkar dock vara 
att de har eller har haft yngre barn som gjort att det varit opraktiskt att arbeta och att de därför 
valt att spendera mer tid med dessa istället för att arbeta. Respondent 4 säger såhär om sin 
situation:   
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”Mitt jobb innan vi flyttade medförde att jag var tvungen att vara hemifrån 
ganska mycket, detsamma gällde min fru. Att förändra min arbetssituation 
till att inte arbeta har gjort att jag fått chans att ta igen förlorad tid med 
min dotter. Hade vi fortsatt som vi gjorde innan vi flyttade hit hade vi varit 
tvungen att anställa en au pair” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Han beskriver inga större svårigheter i att gå från att ha arbetat mycket till att inte arbeta. Han 
tror dock att det i hans fall började med en mjukstart. Han arbetade ganska mycket med 
konsultjobb den sista tiden innan de flyttade till USA och hade ganska flexibla arbetstider. 
Detta tror han medförde att övergången inte blev så dramatisk.   
 
Faktum är att ingen av våra respondenter beskrev att deras förändring i arbetssituation hade 
påverkat deras trivsel och sedermera anpassning. Sägas bör dock att både respondent två och 
respondent sex inte hade arbetat innan de expatrierade första gången med anledning av att de 
båda hade små barn. Respondent ett expatrierade för första gången till tyskland utan barn och 
arbetade sedan i Tyskland, men efter att hon fött sitt första barn har hon inte arbetat.  
 
Vi uppfattade också skillnader i möjligheten till att få jobba beroende på vilket land de 
flyttade till. Respondent 4 som inte valt att jobba nämner att det inte är möjligt på grund av att 
det i hans VISUM står att han inte tillåts göra detta.  
 
Jochen Eckhold (intervju 5) på Adidas nämner att de brukar hjälpa till med VISUM åt 
medföljande partner så att de får möjligheten att söka arbete om de vill. Adidas som företag 
tar dock inte något ansvar för att ”ordna” själva arbetet. Beroende på land och bostadsort ser 
arbetsmarknaden givetvis mycket olika ut. Även partnerns val av yrke spelar in. Därför 
försöker företaget att hjälpa till, så gott det går, med att förmedla kontakter till jobb. De har 
dock ingen officiell policy som säger att de måste göra det.        
 
Self efficacy 
Om vi tittar på personliga målsättningar och hur individen ser på utmaningar så sade 
respondent sex att det var en av huvudanledningar till att hon gick med på att flytta till USA. 
Hon ville bli bättre på engelska. Hon angav det som den största fördelen med att bo där. Hon 
kände att hon skulle bli bra på engelska av att bo i ett engelsktalande land. När hon däremot 
tidigare flyttade till Tyskland så var det inte därför. Då var expatrieringen mer av ett äventyr. 
Intervjuperson fyra uttrycker sig om expatrieringen på detta sätt: 
 

”Vi såg verkligen fram emot att komma till USA. Vi tänkte att det skulle bli 
en ny stor upplevelse för oss alla.” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Något som också går att koppla till self-efficacy är respondent tvås påstående att hon tror att 
om hon erbjudits språkkurser så hade hon kanske fått lite bättre självförtroende. Hon säger 
också att hon inte hade känt sig lika osäker om hade kunnat fler ord. 
 
När Ph. D. Lynn E. Moore (intervju 3) får tillåtas att generalisera lite så säger hon att många 
Amerikaner tenderar att vara etnocentriska vilket i sammanhanget innebär att de är centrum 
av världen och att alla andra skall anpassa sig till dem. Hon menar att det är lätt för dem att 
tänka att alla vill anpassa sig till deras kultur (ex. filmer och språk) så när de reser utomlands 
och finner inga direkta incitament eller mål att lära sig det nya språket eller den nya kulturen. 
Ett av hennes främsta tips till expatrierande partners är att sätta upp personliga mål. Viktigt är 
just att de är personliga och inte handla om barnen eller partnern. Det kan vara att lära sig ett 
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nytt språk, komma i fysisk form eller att måla. Om partnern inte arbetar bidrar detta ofta till 
en mycket god psykologisk hälsa.        

6.2.2 Interpersonell anpassning 
Familj 
Många beskriver att stödet från storfamiljen varit viktig. Respondenterna beskriver också att 
det blivit enklare med åren att hålla kontakt med släkt och vänner. Respondent sex berättar att 
när de flyttade till Tyskland 1995 hade de ingen dator som de kunde använda för att hålla 
kontakt med släkt och vänner, istället var det telefon och brev som gällde. Såhär beskriver 
respondent fyra fördelen med dagens kontaktmedel.  
 

”Vi kommunicerar mycket med familjen där hemma. Vi använder skype en 
del. Om man kan se någon annan samtidigt gör stor skillnad” (Intervju 4, 
söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Adidas har under en längre tid erbjudit sina expatrierade och dess familjer fria hemresor en 
eller två gånger per år beroende på om de flyger affärs- eller ekonomiklass. Jochen Eckhold 
(intervju 5) säger att företaget även erbjuder sina anställda och dess familj fria hemresor om 
någon nära anhörig skulle bli allvarligt sjuk. Samtliga av våra respondenter uppger att de 
utnyttjar förmånen att få flyga hem varje år. Två av dem säger såhär:  
 

”Vi hade två fria hemresor varje år. Så det var ju generöst. Vi åkte oftast 
hem på jul och på sommaren” (Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30).    

 
”Vi flyger hem en eller två gånger per år för att hålla uppe kontakten med 
vänner mm” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Respondent 2 nämner att hemresorna gällde hela familjen vilket möjliggjorde att resorna 
kunde nyttjas så att istället för att familjen reste hem så kunde deras dotter flygas till dem på 
exempelvis skollov. En respondent uppger till och med att de träffar sina släktingar mer sedan 
de flyttade utomlands eftersom många kommer och hälsar på och bor hos dem, något som 
aldrig hände då de bodde i samma land.  
 
När vi förde på tal den expatrierades anpassning kan det sägas direkt att ingen av våra 
respondenter lämnade speciellt utförliga svar om deras partners anpassning. Samtliga 
respondenter upplevde att deras partner anpassat sig mycket bra och trivdes på jobbet och att 
deras partners anpassning påverkade dem själva och omvänt. Vi har valt att redovisa ett citat 
som vi tycker sammanfattar vad våra respondenter ansåg.       
 

”Jag tror att min goda anpassning varit till fördel för min frus. Vi 
uppmuntrar varandra. Min främsta roll här i USA har varit att stötta 
henne och min dotter. Jag har gjort det till mitt jobb att få det att fungera” 
(Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
När vi frågar om betydelsen att vara förälder menar Jochen Eckhold (intervju 5) att 
internationella skolor är ett mycket bra sätt för medföljande partners att möta andra människor 
som är i samma situation och har barn i samma ålder. Han syftar då främst på partners som 
inte arbetar och därför inte har någon naturlig väg in i ett arbetsrelaterat nätverk. Betydelsen 
av just en internationell skola framkommer också i intervjun med respondent nummer sex. 
Hon berättar att det under den första tiden i Tyskland (1995) inte fanns någon internationell 
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skola. Men att allt vände när det startades en efter några år. Då beskriver hon att allt plötsligt 
blev mycket roligare. Trots att hon vid den här tidpunkten talade tyska flytande och hade 
tyska vänner så fann hon plötsligt en naturlig mötesplats för personer som var i samma 
situation. Hon menar att hon gavs möjlighet att socialisera med andra som upplevde samma 
kulturella skillnader och som hade barn i samma ålder. Detta bekräftas av två andra 
respondenter som säger: 
 

”När barnen är i skolåldern så tvingas man som förälder mer eller mindre 
att bli mer integrerad med samhället. Det är verkligen mycket lättare att 
anpassa sig och integrera när man har barn” (Intervju 1, tisdag 29/4 kl. 
11.45).   

 
”Jag hade två vänner som hade vuxna barn eller väldigt små barn och de 
hade en väldigt tuff tid. De träffade inte människor i samma utsträckning. 
Du socialiserar väldigt enkelt genom barnen när du lämnar dem på skolan 
eller på fotbollsträningen” (Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30). 

    
Men det behöver inte bara vara fördelaktigt att ha barn. Någon respondent beskriver också att 
språkbarriären kändes svårare att övervinna på grund av att de hade barn. Hur skulle de bära 
sig åt om barnet blev sjukt? Hur skulle barnet kunna hantera situationen att börja dagis utan 
att kunna prata med de andra barnen och fröknarna? 
 
Väldigt små barn tar även upp mycket av partnerns tid. Detta beskriver respondenterna som 
både positivt och negativt. Respondent ett menar att när hon fick sitt första barn så blev hon 
väldigt isolerad. Hon tyckte att det var svårt att få tid till att socialisera och när hon väl gjorde 
det skedde det oftast i en väldigt liten krets. Å andra sidan så tycker respondent sex att små 
barn bidrar till att partnern inte känner ensamhet. Barnen kräver väldigt mycket tid och fokus 
vilket gör det lättare att flytta med barn enligt henne. Hon beskriver att det sällan blir ”tråkigt” 
med barn. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga respondenter var överens om att små barn bidrar 
till en bättre anpassning. Detta exemplifieras med att respondent två säger: 
 

”Det bästa för mig var att jag hade barn” och ”Jag är tveksam om jag 
skulle åka tillbaka utan barn” (Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30). 

 
Sociala nätverk 
Intervjuperson ett säger att det inte fanns något socialt nätverk när hon kom till Tyskland. 
Däremot är hon övertygad om fördelen med att kunna ansluta sig till ett nätverk vid en 
expatriering och uttrycker det på följande sätt: 
 

”Jag skulle absolut säga att nätverken hjälper till att integrera och 
anpassa dess medlemmar i den nya miljön. Jag vet, för i Tyskland då min 
man arbetade för Adidas var jag inte med i något nätverk. Men när vi 
flyttade till Italien och min man arbetade för Fila valde jag att delta i ett 
nätverk som fanns på orten. Det gjorde verkligen stor skillnad. Jag 
träffade några av mina bästa vänner där” (Intervju 1, tisdag 29/4 kl. 
11.45). 
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Samma kvinna ansåg att det var lite olyckligt att grupperna benämndes ”women’s network” 
och hon mindes att de förde diskussioner om att detta namn borde ha bytts ut för att ingen 
som ville deltaga skulle bli utesluten. Hon säger dock att detta inte var något större problem 
för 10-15 år sedan då det nästan inte var några män som var icke-arbetande medföljande 
partners. 
 
Intervjuperson två antyder att det var positivt att Adidas erbjöd dem en inhyrd flyttassistent. 
Hon menar att denna hjälpte dem med det mesta i början, exempelvis att betala räkningar. De 
fanns där om de behövde dem. Det var bara att ringa. Intervjuperson fyra är dock inte lika 
positiv till denna hjälp. Han säger att de fick mycket lite hjälp av Adidas då de kom till USA. 
Den person de fick hjälp av kunde området och skulle hjälpa dem att hitta ett hus. Tyvärr 
visade sig att hjälpen inte var speciellt bra och att de tillslut hittade huset på egen hand. 
Intervjuperson sex säger också att de fick hjälp med att hitta hus men att de även fick hjälp 
med att sätta upp bankkonto och försäkringskassa etc. Jochen Eckhold (intervju 5) påpekar 
också att kvalitén på dessa företag tyvärr varierar mellan olika länder och städer. 
 
Intervjuperson två menar vidare att flyttassistenten var den som lämnade information till 
henne om ”women’s network”. Hon kan inte minnas att Adidas introducerade henne till något 
annat nätverk än det. Dock tror hon att fler nätverk hade varit nyttiga för hennes anpassning 
om hon inte haft barn, men som hennes situation var då tror hon inte att det hade fungerat att 
vara med i fler nätverk. 
 
Betydelsen av att ha tillgång till ett socialt nätverk uttrycks på detta sätt av respondent sex: 
 

”Jag tycker nog också att Adidas kunde vara bättre på att ha något slags 
nätverk. Det skulle kunna föra ihop en med andra som har varit i samma 
slags position. Det kan ju vara mycket upp till en själv också. Men på 
något sätt skulle det ju vara bra om man fick hjälp. Som här i Portland 
finns det ju inget sådant vad jag vet. Det finns ju en stor svensk klubb här. 
Man träffas en gång i månaden. Så man kan ju utbyta erfarenheter med 
dem. Men det finns ju ingenting vad jag vet som företaget gör” (Intervju 6, 
måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 

 
Respondent fyra tycker inte att det varit några svårigheter att hitta nya umgängeskretsar. Han 
säger att amerikaner lätt tar till sig nya människor och att han och hans familj, av den 
anledningen, aldrig haft för lite vänner. Han uttrycker det på följande sätt: 
 

”Jag har inte upplevt någon känsla av isolering. Inte alls. Vilket i och för 
sig hade varit ganska trevligt” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Inte enbart sociala nätverk hjälper till i anpassningen till ett nytt land under expatrieringen. 
Det kan också vara att hitta ett arbete på plats och på det sättet upprätta nya sociala kontakter. 
Huruvida det är svårare att anpassa sig till det nya samhället utan att arbeta redogörs av 
intervjuperson fyra: 
 

”Jag tror inte att det har varit svårare att komma in i samhället och skapa 
kontakter p.g.a. att jag inte arbetat. Jag är en ganska social person” 
(Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 
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Han menar vidare att det amerikanska psyket handlar mycket om att ta till sig nya människor i 
en ny miljö och att det bör ses som ett plus och att deras vänskapskrets kretsat mycket kring 
skolan. Han säger också att han aldrig blev introducerad i något nätverk då de flyttade till 
USA. Hans fru hade istället kollegor som bjöd dem på middag osv. Det var dock aldrig några 
organiserade möten, vilket han ansett varit trevligt om hans sociala situation varit en annan. 
 
Respondent sex nämner en ovanlig synvinkel på sociala nätverk när hon säger att hon haft 
svårt att socialisera i nya nätverk inom Adidas på grund av hennes mans höga position inom 
företaget. Hon uttrycker en rädsla för att hennes man skulle måsta vara tvungen att göra 
omorganiseringar och att det skulle medföra att någon av de hon lärt känna, eller deras 
partner, skulle förlora sina jobb. Av den anledningen uppger hon att hon känt sig isolerad och 
haft svårt att knyta nya kontakter. Hon har inte velat ”blanda sig i” och uttrycker därför att det 
varit ”jättejobbigt”. 

6.2.3 Omgivningsanpassning 
Kulturella nyheter 
När kultur kommer på tal säger respondent ett att hon inte såg så stora skillnader mellan 
kulturen i USA och Europa. Hon tyckte att det nästan var större skillnader när hon flyttade 
mellan olika delstater i USA. Detta bekräftas av respondent två som säger att hennes flytt 
mellan Kalifornien och Oregon, i USA, var mer dramatisk än när de expatrierade till 
Tyskland.  
 
Tillfällen då andra problem uppstod till följd av kulturella skillnader var, enligt respondent 
två, exempelvis vid inhandling av matvaror. Hon säger att det var ett stort problem. Hon 
handlade ofta fel saker i mataffären. Men att det roliga ändå var att hon, sedan de flyttat 
tillbaka till USA, kom att sakna de saker hon var mest skeptisk till i början. Hon säger bl.a. att 
hon saknade att affärerna inte var öppna på söndagarna i Tyskland. Detta bekräftas av 
respondent sex som dock menar att hon istället med tiden lärde sig att uppskatta de positiva 
sidorna det bidrog med. Exempelvis gav det möjlighet till en dag för bara familjen. 
 
När vi frågar vi vidare om Adidas förberett dem på något sätt för den nya kulturen så säger 
intervjuperson sex att de fick en pärm av något slag innan de flyttade ned. Den här pärmen tog 
upp lite av de kulturskillnaderna som fanns. Exempel på sådant den tog upp var bl.a. att gräset 
inte ska klippas på söndagarna. Nackdelen var att den inte anpassats beroende på vilket land 
de kom från. Om en kulturskillnad skall vara just en skillnad beror ju på vilken kultur man 
ursprungligen kommer från menar hon.  
 
Samma kvinna säger därefter att hon tyckte att det var större kulturella nyheter när de flyttade 
till USA än när de tidigare flyttade till Tyskland. Men att det ändå är svårt att jämföra då de 
var i så skilda faser vid de två tillfällena. När de flyttade till Tyskland hade de små barn och 
när de flyttade till USA hade de tonåringar. Såhär säger hon om hur hon uppfattade skillnader 
i kultur: 
 

”Men det var ju många grejor i tyskland också som man tyckte var 
konstiga. De var ju ganska otrevliga, vi är inte så service minded i Sverige 
heller, men vi är i alla fall bättre än tyskarna tyckte man ju. Sedan det här 
med att det var så mycket vassare armbågar. Jag minns när vi var i 
lekparker, de (barnen) fick ju aldrig åka rutschkana för de ställde sig ju 
snällt i kö” (Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 
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Dessa kulturella skillnader beskrivs vidare av respondent två på detta sätt: 
 

”Jag kommer ihåg att jag stod på övervåningen och tittade ut genom 
fönstret, grät och tänkte: Varför gör vi detta? Till och med träden ser 
annorlunda ut” (Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30). 

 
När respondent sex talar vidare om skillnader mellan Tyskland och USA säger hon att det är 
mer annorlunda än hon trodde det skulle vara i USA. Hon säger att det inte är lätt att flytta 
med tonåringar och att vi svenskar ser på våra barn på ett annat sätt än de gör i USA. På detta 
sätt beskriver hon det: 
 

”Vi har bott i Stockholm tidigare och låtit våra barn åka tunnelbana, 
bussar och tåg. De har alltid kunnat förflytta sig själva. Här i Portland 
skjutsas ju alla hela tiden överallt” (Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 
20.30). 

 
När vi frågar henne om detta gör det svårare att leva efter sina principer svarar hon att det gör 
det lite grann. Men hon säger vidare att det finns så många regler som de måste anpassa sig 
efter. Exempelvis att barnen inte får vara ute hur länge de vill. Det är också många saker som 
är förbjudna. Hon säger dock att det är svårt att generalisera för hela USA och att det är 
väldigt speciellt just på den plats där de bor. Hon framför också att de försökt leva efter sina 
principer och inte bara följt normen för att passa in bättre. Hon vet dock inte om det är rätt sätt 
att agera på då de bara varit i USA i nio månader och inte hunnit skaffa sig någon större 
umgängeskrets. Såhär beskriver hon situationen: 
 

”Man hör ju det när man snackar med folk här, att de är väldigt strikta 
här. Så man är väl lite försiktig kanske. Man säger ju inte direkt vad man 
tycker och tänker alla gånger. Man håller liksom tillbaka lite, man måste 
liksom ligga lite lågt i början” (Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 

 
Hon uttrycker också att hon brukar vara lite försiktig när hon ger sig in i nya bekantskaper, att 
hon brukar känna sig för först. Hon säger att hon har träffat så otroligt mycket folk och att hon 
lärt sig hur hon ska gå tillväga för att finna ut vad det är för människa som hon träffar och hur 
hon kan få ut något av den. Helt enkelt om det en är person som passar bra ihop med en själv.  
 
En annan kulturell skillnad som intervjuperson sex uttrycker är att många i USA är religiösa, 
vilket hon själv och hennes familj inte är. Detta anger hon som en ytterligare anledning till att 
hon är lite försiktig. Att hon kanske undviker en del samtalsämnen men att det till trots inte 
hindrar till umgänge och motsvarande gemytlighet Men hon säger också att det är så med alla 
nya umgängeskretsar. Det är inte som med gamla vänner som hon redan vet var hon har. Hon 
beskriver det på detta sätt: 
 

”Det är självklart att man måste anpassa sig. De regler som gäller här är 
det som gäller här och det är klart, då måste man ju anpassa sig efter det” 
(Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 

 
Hon minns också hur det var när de flyttade till Sverige. Hon tyckte det var så skönt att 
komma hem och att det var ett stort lyft i tillvaron. De visste hur allt fungerade och allt var så 
enkelt helt plötsligt. Hon säger sedan att när de sedan åkte till USA så började det om igen. 
Ännu en gång visste de inte hur något fungerade. Detta exemplifieras av henne genom att hon 
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säger att hon inte ens kunde sätta på spisen för att det var en gasspis. Hon fick läsa 
bruksanvisningar hela tiden och kunde känna sig låst. 
 
Intervjuperson ett redogör för hur hon uppfattat den nya kulturen genom att säga att hon 
upplevde det som att det var vanligare att kvinnorna arbetade i Italien än i Tyskland. Hon 
menar vidare att detta bidrog till att det startades upp ett ”professional women’s network” där 
de bodde i Italien, alltså ett nätverk för arbetande kvinnor. 
 
Gynnsamma levnadsförhållanden 
Beroende på vilket land personerna ursprungligen kommer ifrån och vilket land de expatrierat 
till skiljer sig deras upplevelser åt. Många av respondenterna beskriver att de kunnat 
upprätthålla en liknande levnadsstandard även efter att de flyttat. Respondent två och fyra 
säger såhär:  
 

”Vi hade möjlighet att leva samma liv utomlands med samma standard. 
Jag jobbade inte innan vi flyttade så jag kände inte att kulturen eller 
levnadsstandarden var speciellt svår att anpassa sig till” (Intervju 2, 
fredag 2/5 kl. 14.30). 

 
”Vi levde på ett ganska lika sätt innan vi flyttade hit. Det var dock mycket 
dyrt att bo där vi bodde tidigare. Så att flytta hit var faktiskt bara positivt 
ur den aspekten. Sedan finns det fler grönområden också. Så vår miljö har 
faktiskt förändrats till det bättre” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

 
Ph. D. Lynn E. Moore (intervju 3) menar att det viktiga inte är vilken faktisk levnadsstandard 
den expatrierade familjen lever i. Snarare att familjen måste ha realistiska förväntningar på 
expatrieringen. En lösning som hon föreslår är att partnern (och familjen) får träffa andra 
expatrierade familjer som bor eller har bott på den platsen dit de tänkt flytta.  
 
Adidas erbjuder alltid sina anställda att resa med familjen till det nya landet under fyra till 
fem dagar oavsett vilket land det gäller. Jochen Eckhold (intervju 5) menar att detta sker 
innan de skriver under avtalet och är en mycket viktig resa för den medföljande partnern.  De 
får då chansen att titta på bostadsområden, hus, skola och annat som kan vara viktigt för att 
familjen skall trivas. 
 
Adidas betalar sällan för de expatrierades bostad eller bilar. Något som Jochen Eckhold 
(intervju 5) menar är vanligt bland andra företag. De gör dock fortfarande vissa undantag från 
den regeln i Asien. Där är språket och bostadssituationen oftast ganska komplicerad och 
kräver att företaget tar mer ansvar. Detta bekräftas av respondent ett som säger: 
 

”Jag har faktiskt några vänner som bor i Asien och Indien just nu som har 
allt det där med husbetjäning och chaufförer, så var det inte för oss i 
Europa” (Intervju 1, tisdag 29/4 kl. 11.45). 

 
Respondent fyra berättar att beslutet att flytta aldrig varit finansiellt. De har en något mindre 
inkomst sedan de expatrierat eftersom de inte har dubbla inkomster längre, men samtidigt gör 
den förmånliga växelkursen mot det brittiska pundet att de känner att det spelar mindre roll.  
 
Visshet om uppdragets varaktighet 
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Jochen Eckhold (intervju 5) vill undvika att använda ordet expatrierad under intervjun på 
grund av att han menar att Adidas inte riktigt skickar en anställd och dess familj på ett 
uppdrag tillfälligt för att sedan ta dem tillbaka till sitt ursprungliga arbete. Han tar som 
exempel industriföretag som ABB och menar att de kan arbeta på ett sätt som inte är möjligt 
för Adidas. De kan skicka en anställd med familj till ett annat land för att starta upp ett 
kärnkraftverk under två år. När detta är klart repatrieras de. Ett sådan specifikt uppdrag är 
svårt att utföra på Adidas menar han. Adidas flyttar istället den anställde och dennes familj till 
en plats på minimum två till tre års kontrakt. När det är slut är det oftast inte möjligt att flytta 
dem tillbaka till samma tjänst i ursprungslandet, den tjänsten utförs av någon annan eller så 
finns den inte kvar. Oftast löser Adidas det med en ny uppgift för den anställde, men det är 
ingen garanti. Detta innebär att Adidas rent teoretiskt ser den expatrierade som lokalt 
förankrad så fort han/hon är ditflyttad.  
 
Våra respondenter bekräftar att deras partners blivit erbjudna kontrakt på två till tre år. 
Respondent två berättar att de blivit erbjudna ett tvåårskontrakt då de flyttade till tyskland år 
2000 men att det sedan förlängdes två gånger med ett år i taget. De blev kvar till 2004. Hon 
beskriver att två år hade varit för lite medan fyra år hade varit lite för mycket. Att ha en 
förutbestämt tid var mycket viktigt för respondent fyra som ser expatrieringen till USA som 
ett tillfälligt uppehåll från hans tidigare jobb. Han tycker också att beslutet att flytta skulle ha 
varit mycket svårare att ta om expatrieringen varit på obestämd tid. Han menar att fördelen 
med tidsbegränsade expatrieringar är att om trivseln är dålig går det alltid att ”hålla ut”.  
 
Att kontrakten oftast förlängs, som Jochen Eckhold (intervju 5) redan nämnt ovan, bekräftas 
av respondent sex som flyttade till tyskland 1995 på ett tvåårskontrakt, med sin man och barn, 
men blev kvar nio år. De är numera bosatta i USA sedan ett år tillbaka och beskriver stora 
skillnader mellan hur hon och hennes make hanterar uppdragets varaktighet då och nu. I 
början menar hon att de gjorde alla fel. De tänkte hela tiden att de skulle åka hem ”snart” och 
att det inte var någon idé att göra några investeringar eller att köpa saker. Under hela tiden i 
tyskland valde de att hyra bostad och undvek därför att köpa vissa saker med motiveringen att 
de snart skulle flytta hem. 
 
När det senare blev aktuellt att expatriera en andra gång till USA bestämde de sig för att 
förändra sitt tankesätt. De valde istället att köpa ett hus som de verkligen vill ha och försökte 
att inte estimera uppdragets längd.  
 
Detta förlopp beskriver också respondent fyra. De hyr nu sin bostad i USA och han menar, 
generaliserande, att om man varit bosatt på en plats i två till tre år så börjar man vilja sätta ner 
rötterna. Att förlänga ett kontrakt med bara 6 månader eller ett år tycker han inte känns som 
rätt sak att göra. Han menar att det borde förlängas längre än så, annars är det bättre att åka 
hem. Motivet till det anger han vara att livet annars levs på ett sätt som gör att rötterna inte 
sätts ned. Detta illustrerar han genom att säga:  
 

”Man kan inte hela tiden tänka: Nej, det är inte värt att köpa det där för 
den kommer ändå inte att fungera hemma” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 
kl. 19.00). 

 
Respondent sex anser att enda lösningen till att kunna må bra och leva i nuet är att försöka 
tänka att på den plats de bor nu skall de bo resten av livet.  Men hon erkänner också att det är 
svårt att tänka så och att hon därför tycker att det är mycket svårt att anpassa sig helt i ett nytt 
land. Hon säger:  
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”Jag går ofta runt och tänker, ja men det här kan vi ta med oss när vi 
flyttar hem” (Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30) 
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7. ANALYS 
I analysen som följer kommer vi att utgå från det material våra respondenter delgivit oss. 
Detta använder vi för att försöka verifiera och utforska olika samband mellan våra 
respondenters åsikter. Genom detta försöker vi sedan hitta mönster som vi därefter hoppas 
kunna diskutera och jämföra mot vår teoretiska referensram.   

7.1 Partnerns anpassning under expatriering  
Vår övergripande analys är att samtliga respondenter verkar ha anpassat sig väl under deras 
tid som expatrierade partners. Vi har låtit detta kapitel följa vår ursprungliga struktur som är 
indelad efter personlig anpassning, interpersonell anpassning och omgivningsanpassning.  

7.1.1 Personlig anpassning 
Språkkunskaper 
Betydelsen av att kunna tala språket i det land som partnern expatrierar till tycks vara mycket 
viktigt för en bra anpassning (Shaffer & Harrison, 2001; Mohr & Klein, 2004). Ph. D. Lynn 
E. Moore (intervju 3) bekräftar detta och tillägger att det är olika svårt att lära sig ett språk 
beroende på vilket land och vilken kultur man kommer ifrån. Två av våra intervjuade partners 
säger att de kände sig tvingade att lära sig språket när de expatrierade till Tyskland på 90-
talet. En anledning till detta uppger respondent sex var att det inte fanns några internationella 
nätverk dit de flyttade vid den tidpunkten.  
 
Ingen av våra respondenter har erhållit förberedande språkkurser från Adidas innan de 
expatrierat. Anledningen till detta är att Adidas inte anser det nödvändigt då expatrieringen 
sker mellan Europa och USA (vilket var fallet för samtliga av våra respondenter). I de fall 
familjer expatrierar till Kina eller Japan sker dock oftast förberedande språklig- och kulturell- 
träning för hela familjen, enligt Jochen Eckhold på Adidas (intervju 5). Vår uppfattning är 
ändå att respondenterna hade kunnat genomgå en enklare anpassning om de fått bättre 
förberedelser i språket. Om alla våra huvudrespondenter givits dessa förberedelser hade 
troligtvis många missförstånd, irritationsmoment och känslor av osäkerhet kunnat undvikas. 
Respondent två nämner också att hennes självförtroende troligen varit bättre om hon på 
förhand haft bättre språkkunskaper. 
 
Våra respondenter lämnades dock inte helt utan språkträning. Adidas hade erbjudit 
språkkurser på plats, vilket är i linje med vad Black och Gregersen (1991b) rekommenderar, 
till alla respondenter utom en. Vår manliga respondent (respondent fyra) erhöll inga 
språkkurser vilket kan tyckas förståligt då han expatrierade från Storbritannien till USA. Det 
kan dock vara värt att notera att han ändå upplever en del skillnader mellan brittisk engelska 
och amerikansk engelska. Han säger att dessa skillnader resulterar i många missförstånd. Vår 
analys av detta är dock att problemet inte är så allvarligt att enda lösningen hade varit att ge 
honom språkkurser. Det verkar istället som om Adidas antagit att eftersom respondenten talar 
engelska som modersmål behöver han inte heller någon hjälp med exempelvis praktiska 
saker. Respondent fyra menar vidare att bara för att man kan fråga om saker är det inte säkert 
att man vet vad man skall fråga om. 
 
En hög motivation och en vilja att lära sig det nya språket anser Shaffer och Harrison (2001) 
samt Haour-Knipe (2001) vara mycket viktigt. Respondent två expatrierade till Tyskland från 
USA (år 2000) med förhoppningen att lära sig språket. Det visade sig dock att hon istället fick 
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många engelsktalande vänner. Av detta gör vi analysen att hennes motiv att lära sig tyska blev 
svaga trots att hon på förhand uttryckte en vilja att göra det.  
 
Ph. D. Lynn E. Moore (intervju 3) anser att Européer oftast växer upp med fler språk än 
Amerikaner och därför finner det mer naturligt att lära sig nya språk. Vi har dock inte funnit 
något direkt stöd för att så skulle vara fallet då respondent ett, som också är amerikan, lärt sig 
både tyska och italienska under sina expatrieringar. Vi tror därför istället att brist på 
motivation och vilja kan vara orsaker till att en expatrierad partner inte lär sig språket. Detta 
kan även kopplas till partnerns self-efficacy, som vi kommer att redogöra för i det kommande. 
 
Förändring i arbetssituation 
Dubbla karriärer är en vanlig orsak till varför anställda inte accepterar ett utlandsuppdrag 
(Barham & Devine, 1990). Detta bekräftas också av Jochen Eckhold (intervju 5). Han ser 
dock ändå en tendens till att allt fler expatrieringar utförs av anställda som är singlar. Han vill 
emellertid påpeka att Adidas inte väljer singlar före andra, men erkänner att det är betydligt 
mindre komplicerat att skicka singlar. Harvey och Buckley (1998) beräknade att nästan 80 % 
av alla expatrieringar år 2000 skulle bestå av par med dubbla karriärer. Med anledning av 
föregående resonemang är detta något som vi är beredda att ifrågasätta. Endast en av våra 
huvudrespondenter har arbetat under sin expatriering. Vårt urval är inte speciellt stort men 
med stöd av vad Jochen Eckhold (intervju 5) berättar tror vi att 80 % är en något hög siffra. 
Även respondent ett, som arbetade under deras expatriering, slutade arbeta direkt de fick sitt 
första barn, utomlands, och har inte arbetat sedan dess. Barn verkar också vara den enskilt 
största orsaken till att inte arbeta under expatrieringen. Respondent fyra, som arbetade innan 
expatrieringen, beskriver exempelvis att den främsta orsaken att han inte arbetade utomlands 
var att han ville umgås mer med sin dotter. Chansen att ägna sig åt någon hobby eller att deras 
visum faktiskt inte tillät dem att jobba var andra faktorer. Möjligheten till att arbeta tog vi 
även upp med Jochen Eckhold (intervju 5) som sade att Adidas alltid ordnar arbetsvisum till 
anställdas partners så långt det är möjligt, undantaget några få länder där det är mycket svårt 
att få arbetstillstånd. 
 
Teorin visar att partners som inte haft någon större förändring i arbetssituation också har 
kunnat genomgå en bättre anpassning (Shaffer och Harrison, 2001). Vi tycker dock inte att vi 
kunnat finna några tydliga empiriska resultat som visar på detta. Varken respondent ett eller 
fyra som båda arbetade innan eller slutade strax efter expatrieringen har känt att de anpassat 
sig sämre eller tappat sin identitet på grund av detta. Vår analys är att det kan bero på att dessa 
respondenter varit mycket målmedvetna och att ingen av dem ofrivilligt tvingats ge upp sina 
karriärer. Respondent ett lärde sig både tyska och italienska samt födde tre barn under 
expatrieringen. Respondent fyra ansåg sig inte ha givit upp sin karriär, han ansåg sig bara ha 
tagit ett uppehåll i tre år för att få stötta sin hustru och för att få spendera mer tid med sin 
dotter. 
 
Self-efficacy 
Formulerandet av personliga målsättningar under expatrieringen var enligt Ph. D. Lynn E. 
Moore (intervju 3) viktigt för partnerns anpassning och trivsel. Vi fann i vår intervju med 
respondent sex att hennes främsta anledning till att hon gick med på att flytta var att hon hade 
en målsättning att lära sig bättre engelska. Ett sådant mål tror vi också är nära förknippat med 
en stark efficacy-känsla. De som har stor tillit till sina förmågor angriper svåra uppgifter som 
utmaningar. De som har mindre tillit till sina förmågor tenderar att oftare ge upp då de stöter 
på nya utmaningar eller hinder vilket kan göra dem stressade och deprimerade. (Bandura, 
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1994) Vi finner att nästan alla respondenter haft tydliga mål med sin expatriering vilket vi tror 
bidragit till deras goda anpassning.  
 
Vi tycker oss dock finna att respondent två kan ha haft eller har en lite sämre efficacy-känsla 
än de övriga respondenterna. Denna analys grundar vi på två saker. Dels på hennes påstående 
om att hon kanske kunde haft bättre självförtroende om hon kunnat språket bättre. Samt dels 
på att hon hade en vag målsättning om att lära sig tala tyska. Hon klarade inte heller att lära 
sig språket efter att ha bott fyra år i Tyskland. Att hennes anpassning skulle ha varit mycket 
sämre än de andras är emellertid svårt att urskilja enbart genom att hon haft en svagare 
efficacy-känsla. Vi upplever dock hennes trivsel och anpassning, under expatrieringen, som 
något sämre än de övriga respondenternas. Detta kan ha att göra med detta fenomen men 
beror troligen på andra faktorer också En sådan faktor tror vi skulle kunna vara svårigheten att 
släppa taget om ”livet där hemma”, vilket behandlas i kommande avsnitt om interpersonell 
anpassning. 

7.1.2 Interpersonell anpassning  
Familj 
I vår undersökning beskriver många att supporten från storfamiljen är viktig. Detta ligger väl 
i linje med Shaffer och Harrisons (2001) teori om att support från storfamiljen är viktig i 
anpassningen för partnern. Exempel på sådan support är att kunna tala eller besöka släkt och 
vänner. Samtliga av våra respondenter säger att det var viktigt att kunna hålla kontakt med 
släkt och vänner där hemma. Respondent sex säger dock att sättet att hålla kontakt på 
förändrats. När hon och hennes familj flyttade till Tyskland första gången hade de ingen 
dator. Det var istället telefon och brev som gällde. Denna utveckling tror vi kan vara både 
positiv och negativ. Att kunna kommunicera med dator är enkelt och man kan ständigt vara 
uppkopplad. Det kan dock medföra att man aldrig släpper taget riktigt om livet där hemma, 
vilket i sin tur kan göra att anpassningen till det nya landet tar längre tid. Detta tror vi kan 
kopplas till respondent två som sade sig vara beroende av att kunna läsa e-post från släkt och 
vänner varje morgon och att ständigt kunna vara underättad om vad som hände där hemma. 
Hennes beteende behöver dock inte per automatik bidra negativt till hennes anpassning, vi gör 
dock tolkningen att det finns en risk för det.   
 
Vi tror att det faktum att Adidas erbjuder hemresor en eller två gånger per år bidrar till att de 
expatrierade känner att de inte förlorar kontakten med släkt och vänner. En respondent menar 
t.o.m. att de träffar en del släktingar oftare sedan de expatrierade pga. att de tycker att det är 
roligare att komma och hälsa på där de bor nu. Respondent två menar ändå att Adidas varit 
ganska flexibla vad gäller detta då de kunnat flyga sin artonåriga dotter till dem då hon haft 
skollov etc. Detta skulle kunna bidra till att de fått en positivare anpassning då allt tyder på att 
ju mer tid man spenderar i den nya miljön desto snabbare integreras man. 
 
Samtliga respondenter i vår undersökning säger också att anpassningen av den expatrierade 
fungerat bra. De säger att deras partner anpassat sig bra och att de trivs på jobbet. Detta gör att 
vi kan tolka det som att de lyckats i sin anpassning och att även Adidas lyckats med sitt mål 
att få deras anställda att trivas i den nya arbetsmiljön. Den expatrierades anpassning påverkar 
också partnerns anpassning, enligt Shaffer och Harrison (2001). Detta bekräftas också av 
samtliga respondenter. Även det omvända verifieras av respondent fyra som säger att han tror 
att hans goda anpassning varit till fördel för hans frus anpassning. Detta ser vi som ett 
argument för att partnern inte får glömmas bort i anpassningen. Vilket också bekräftas av 
Black et al., (1991) som säger att den expatrierade och dess partner delar erfarenheter med 
varandra och genomgår liknande psykologiska reaktioner. 
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Anpassning till en ny kultur kan underlättas genom att den expatrierade tränas i interkulturell 
kompetens. (Hofstede, 2001:423; Cieri et al., 1991) Detta berättar respondent sex att Adidas 
hjälpt dem med, till viss del. Hon säger att Adidas gav dem en pärm med generell information 
om hur det var att leva i Tyskland, dit de skulle expatriera vid den tidpunkten. Vidare hävdar 
Hofstede (2001: 424) att brist på anpassning till den nya kulturen inte bara är ett problem för 
individen själv. Det kan även bidra till ett totalt misslyckande för organisationen. Detta 
medför att vi tolkar det som att Adidas lyckats anpassa respondet sex och hennes familj då de 
dessutom valde att stanna kvar många år i Tyskland efter att kontraktstiden gått ut. 
 
Betydelsen av att vara förälder är en annan faktor i partnerns anpassning som Shaffer och 
Harrison (2001) tar upp. Att vara förälder innebär ofta att man träffar andra människor som 
har barn i samma ålder och som kanske har liknande intressen. Skolan kan vara ett sådant 
ställe där föräldrarna får chansen att träffa varandra. Detta bekräftas av respondent sex som 
säger att tiden då det inte fanns någon internationell skola där de bodde i Tyskland var jobbig. 
Detta ligger väl i linje med vad Jochen Eckhold (intervju 5) säger om internationella skolor. 
Han säger också att det är ett bra sätt för medföljande partners att få träffa andra människor i 
samma situation. Detta går att även koppla till respondent sex påstående om att när det 
startades en internationell skola så vände allt. Vi gör därför tolkningen att det är lättare att 
anpassa sig om det finns något som för en samman med andra människor. Vi tror också detta 
kan kopplas till avsnittet om sociala nätverk då skolan blir ett socialt nätverk för föräldrarna. 
 
Den tolkning vi gör av föregående resonemang är att en isolering bidrar negativt till 
anpassningen och att risken för att en isolering ska uppstå minskas av att partnern sammanförs 
med andra människor i samma situation. Enligt våra respondenters svar tolkar vi det därefter 
som positivt att det finns internationella skolor. Vi ser dock en liten risk med detta. En 
internationell skola bidrar till att sammanfoga människor i samma situation men bidrar också 
enligt vår tolkning till att avskärma de expatrierade från den miljö som de faktiskt lever i. Om 
de skulle låta barnen gå till en vanlig skola skulle de få chansen att socialisera mer med 
människor som kommer ursprungligen från värdlandet. Detta skulle i sin tur göra att de fick 
en ökad förståelse för värdlandets kultur och anpassningen skulle i sin tur kanske underlättas. 
 
En respondent säger att det inte enbart är fördelaktigt att vara förälder. Hon menar att det 
kändes svårt att övervinna språkbarriären om barnet exempelvis blev sjukt. Hur skulle de då 
kunna kommunicera med exempelvis en läkare? Detta tolkar vi som att rädslan för att inte 
kunna hantera språket kan tillfoga en viss stress, vilket i sin tur går att koppla till en försämrad 
anpassning (Shaffer & Harrison, 2001). Detta framhäver återigen betydelsen av att förbereda 
den expatrierade och dess partner med språkkunskaper. Respondenterna beskriver också att 
det kan vara både positivt och negativt att ha väldigt små barn. Ett litet barn kan göra att 
partnern isoleras, men det kan också bidra positivt på det sättet att partnern inte behöver 
känna sig ensam. Respondenternas åsikter skiljer sig på denna fråga och tolkningen vi gör är 
att det troligtvis är individuellt och beroende på hur partnern är som person. 
 
Sociala nätverk 
Som vi nämnt tidigare är sociala nätverk viktigt för en bra anpassning till ett nytt land 
(Shaffer & Harrison, 2001). Respondent ett säger att när de flyttade till Tyskland fanns det 
inget organiserat socialt nätverk, men däremot när hon flyttade till Italien fanns det ett. Hon 
anser att det gjort stor skillnad i anpassningen. Detta bekräftades också av respondent sex som 
sade att det hade vore positivt om Adidas hade något slags nätverk som kunde föra ihop henne 
med andra som var i samma situation. Shaffer och Harrison (2001) styrker också detta genom 
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att de anser att anpassningen underlättas av sociala nätverk och de är en källa till individens 
identitet. 
 
Det bör dock beaktas att sociala nätverk bidrar till att sammanföra människor från samma 
länder och kulturer. Som vi nämnt tidigare finns det dock en risk att detta i sin tur bidrar till 
att interaktionen med människor från värdlandet minskar. (Shaffer & Harrison, 2001) De 
resultat vi fått från vår undersökning pekar mot att samtliga respondenter tycker att det skulle 
vara positivt för deras anpassning att få interagera och dela erfarenheter med likasinnade. Vi 
tror dock att detta kan bidra till att individerna känner det mindre viktigt att fördjupa sina 
kunskaper i det främmande språket och att det i sin tur kan göra det svårare att komma in i 
den nya kulturen. Detta besannas av Furnham och Bochner (1986) som säger att de som 
utvecklar relationer med personer från värdlandet minskar gapet mellan deras kulturer.  
 
Sociala nätverk definieras ofta av vilken bredd av support de bidrar med. En hjälp som Adidas 
erbjöd i Tyskland var bl.a. en flyttassistent. Den var inte definierad som en del av det sociala 
nätverket men vi tycker ändå att den kan ses som en del av det sociala stöd som tillhandahölls 
av Adidas. Några respondenter har varit positiva till den och en var mindre positiv. 
Respondent fyra tyckte inte att den bidrog med något som de inte kunde göra bättre själva. 
Detta bekräftas av Jochen Eckhold som säger att kvalitén på de konsulter som Adidas anlitar 
tyvärr varierar mellan olika länder och städer. Något han tycker är olyckligt. 
 
Det djup av support som nätverket kan bidra med tolkar vi som upp till var en och som är 
medlem, då vi tror att det är medlemmarna själva som bidrar till kvalitén på relationerna. Det 
som nätverket kan bidra med för att kvalitén ska förbättras skulle kunna vara att försöka 
sammanföra personer med liknande intressen. Detta bekräftas av respondent sex som säger att 
det vore bra om hon kunde få förenas med personer i samma position. Detta tror vi skulle 
kunna underlättas om nätverken utvidgades. Det är en annan faktor som Shaffer och Harrison 
(2001) tar upp. Desto större nätverket är desto större är antalet personer som kan bidra med 
stöd. Tolkningen vi gör är också att ju större nätverket är desto större är chansen att partnerna 
kan finna likasinnade. Ph. D. Lynn E. Moore (intervju tre), som tog initiativet till att starta 
”women’s network”, berättar att nätverket i Tyskland vuxit från åtta till 168 personer sedan 
hon startade det. Med anledning av tidigare resonemang tolkar vi detta som positivt. Denna 
utveckling visar också på det finns ett behov av organiserade sociala nätverk.  
 
Något som vi inte tidigare stött på i litteraturen är att partnerns position inom företaget starkt 
avspeglas i vilka sociala nätverk partnern kan och vill delta i. Respondent sex beskriver hur 
hon medvetet dragit sig undan sociala nätverk kopplat till anställda inom Adidas på grund av 
hennes mans höga position inom företaget. Hon uttrycker en rädsla för att skaffa vänner som 
sedan kan bli avskedade två veckor senare. Vi tolkar det som att hon också känner att det 
sociala nätverk hon bygger upp kan göra det svårare för hennes man att fatta svåra beslut om 
att avskeda personal. Exempel på detta kan vara att ha vänner på middag en kväll och sedan 
tvingas avskeda dem dagen därpå. Analysen vi gör av detta är att det är en svår situation som, 
i detta fall, påverkar partnerns anpassning.  
 
Respondent sex nämner också att hennes man haft en hög arbetsbelastning sedan de 
expatrierade till USA. Cieri et al., (1991) anser att det är extra viktig med support till partnern 
då den expatrierade inte kan bidra med tillräckligt stöd då denne ofta arbetar långa dagar. 
Analysen som vi gör av detta är att det undersökta företaget kanske både kan arbeta med att 
bidra med extra support för partnern och arbeta med att minska arbetsbelastningen för den 
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anställde. Den minskade arbetsbelastningen, för den anställde, skulle i sin tur kunna bidra till 
en förbättrad anpassning för partnern. 
 
Ett annat problem som respondent ett nämner är att många av dessa nätverk benämns 
”women’s network” och att det därför finns en risk att vissa utesluts på grund av att de är 
män. Vår analys av detta är att det kan vara på tiden att namnet byts ut då det både känns som 
ett föråldrat uttryck och då vi funnit stöd för att antalet kvinnliga expatrierade, med ofta 
manliga partners, är en tilltagande trend (Selmer & Leung, 2002). 
 
Detta problem behandlas också av Harvey (1985). Han menar att då partnern är manlig kan 
den behöva extra mycket support. Genom detta tolkar vi det som ännu mer problematiskt då 
nätverken benämns ”women’s network” och då respondent ett hävdar att det finns risk att det 
namnet medför att män utesluts. I vår undersökning säger dock respondent fyra att han inte 
upplevt någon känsla av isolering. Han anser t.o.m. att det hade varit ganska trevligt om han 
varit mer isolerad. Oavsett graden av sanning i hans påstående gör vi reflektionen att de 
teorier vi stött på normativt verkar ta för givet att den medföljande partnern ska stimuleras, 
träffa folk etc. för att den ska få en bra anpassning, Genom respondent fyras påstående 
upplever vi detta som inte helt självklart. Respondent fyra lider, enligt vår tolkning, inte av 
brist på stimulans, han verkar inte heller vara i något behov av ett organiserat socialt nätverk. 
Vi tolkar det därför också som att han inte är i behov av ”extra mycket support” bara för att 
han är man. 

7.1.3 Omgivningsanpassning 
Kulturella nyheter 
Något som expatrierade partners snabbt blir medvetna om i det nya landet är de synliga 
kulturella skillnaderna. Kulturella skillnader kan även ta form av olikartade värderingar (Yun 
Kim, 2001:5) som är svårare att ta till sig än de synliga. Då våra respondenter tvingas hantera 
dessa, vilket de förr eller senare måste göra för att inte bli helt isolerade så uppkommer det 
lätt en känsla av osäkerhet och stress. Denna fas kallar Hofstede (2001:426) för kulturell 
shock. Respondent två beskriver att hon kan minnas att hon grät den första tiden och tyckte att 
det mesta var nytt. Respondent sex minns att hon tyckte att allt var annorlunda. Hon beskriver 
att hon uppfattade servicen som sämre och hur svårt det var att göra sig förstådd. Vi tycker att 
detta är tydliga tecken på kulturell shock som Hofstede (2001:426) menar inleder det vanliga 
livet i det nya landet. Intressant att notera är att kulturell shock inte bara verkar förekomma 
vid flytt till ett annat land. En respondent beskriver faktiskt de kulturella skillnaderna som 
större när de flyttat mellan delstater i USA än till Europa. Vi tycker inte att det är speciellt 
konstigt då USA är ett stort land där det kan skilja i kultur mellan staterna. Detsamma tror vi 
gäller Europa. En generalisering av kulturerna mellan USA och Europa tror vi därför lätt kan 
bli missvisande. Poängen blir då att de kulturella skillnaderna och Hofstedes (2001:426) 
ackulturationskurva inte verkar vara bundna till landsgränserna.   
 
Jochen Eckhold (intervju 5) berättar att Adidas brukar skicka ut en pärm eller någon form av 
informationspaket om staden och landet som den anställde och dess familj ska expatriera till. 
Detta bekräftas också av respondent två och sex. Men samtidigt framför respondent sex lite 
kritik mot informationen. Hon säger att den kunde ha varit mer anpassad efter den kultur som 
de kom ifrån. Den tolkning vi gör av detta kan kopplas mot Hofstedes ackulturationskurva 
(2001:426) och vi tror att den kulturella shocken kan reduceras med mer anpassad 
information. 
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Ackulturationsfasen innebär att individen börjar anpassa sig till den nya kulturen (Hofstede, 
2001:426). Respondent sex säger att det tog lång tid, under deras expatriering i tyskland, 
innan hon kände sig hemma. Den riktiga vändningen kom för henne när hon lärt sig språket 
och, som vi nämnt tidigare, då den internationella skolan öppnade. Ett stabilt mentalt tillstånd 
uppstår enligt Hofstede (2001:426) efter ackulturationsfasen och det kan delas in i olika 
nivåer av mentalt tillstånd. Vi kan därför konstatera att det verkar som om alla har uppnått ett 
mer eller mindre oförändrat stabilt mentalt tillstånd och vi tycker inte att vi upplever det som 
att någon gått in i varken ett sämre eller bättre tillstånd än de befann sig i innan. 
 
Respondent fyra anger att han inte upplever några större skillnader mellan kulturerna. Han har 
inte heller upplevt någon känsla av isolering och han trivs mycket bra i USA efter tre år. 
Respondent två berättar att det mesta hon inte tyckte var bra med Tyskland i början kom hon 
att gilla med tiden. Det visade sig till och med att de saker hon tyckte minst om i början har 
hon saknat mest sedan hon flyttat hem. 
 
Respondent sex beskriver att när de expatrierade den andra gången, då till USA, kändes det på 
samma sätt som när de expatrierade till Tyskland första gången. Hon visste inte hur någonting 
fungerade och berättar att hon därför kände sig osäker. Vår tolkning är att hon börjat om från 
början i Hofstedes (2001) ackulturationskurva. Det verkar alltså inte som att erfarenheten, att 
ha gått igenom dessa faser tidigare, gjort att dessa kan undvikas. Hon säger däremot att de 
erfarenheter som hon skaffat sig under tidigare expatrieringar gör att hon är lite mer restriktiv 
till att träffa nya människor till en början. Hon beskriver att hon har en tendens att känna sig 
för vilka som hon passar ihop med och inte.  
 
Gynnsamma levnadsförhållanden 
I vår undersökning är respondenternas upplevelser, angående deras levnadssituation, en aning 
olika. Detta tror vi, till stor del, beror på att de kommer från olika tidigare levnadssituationer 
och av den anledningen har skilda krav. Dock menar de flesta att de kunnat upprätthålla en 
liknande levnadsstandard efter att de flyttat. Detta tror vi också kan kopplas till Hofstedes 
(2001:426) ackulturationskurva. Om en liknande levnadsstandard kan upprätthållas kanske 
också den kulturella shocken kan reduceras. Det skulle då medföra en snabbare ackulturation 
och i sin tur en effektivare anpassning till den nya omgivningen. Vidare kan detta kopplas till 
Shaffer och Harrisons (2001) teori om att desto mindre gynnsamma levnadsförhållandena är, 
desto svårare blir anpassningen för partnern. 
 
Enligt Jochen Eckhold (intervju 5) betalar inte Adidas för exempelvis bostad och bil, vilket är 
vanligt att andra företag gör. Det händer dock att de gör undantag från detta i Asien, med 
hänvisning till att språk och bostadssituationen är mer komplicerad där och att de därför måste 
ta större ansvar. Detta bekräftas av intervjuperson ett som säger att hon har några vänner som 
har fått den servicen i Asien, men att hon och hennes familj aldrig privilegierades med det i 
Europa. Dock uppfattar vi det som att respondenterna inte tyckt detta varit något större 
problem. De betonar istället betydelsen av att de fått upprätthålla samma levnadsstandard vad 
gäller hus, skola osv. Detta bekräftas av Jochen Eckhold (2001) som säger att de alltid 
erbjuder deras anställdas familjer att resa till det nya landet för att få de ska få en uppfattning 
om hur deras framtida levnadssituation ska komma att se ut. Ph. D. Lynn E. Moore (intervju 
3) menar att detta dessutom är viktigare än den faktiska levnadsstandarden. Förväntningarna 
om den framtida levnadssituationen ska vara realistiska. Det bekräftas också av Andreasson 
och Kinneer (2005) som säger att felaktiga förväntningar på den sociala statusen efter 
expatriering bidrar till att skapa en felaktig uppfattning om den nya kulturen. 
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Vi tolkar det också som positivt för anpassningen att de som arbetar med dessa frågor kan 
motivera den expatrierande familjen genom att erbjuda dem en god levnadssituation som 
inkluderar skola, hus etc. istället för att motivera dem med pengar. Aycan (1997) tar bl.a. upp 
den nya skomiljön, för barnen, som ett levnadsförhållande som är viktigt att ta hänsyn till. 
Respondent fyra bekräftar detta genom att säga att deras beslut att flytta aldrig varit 
finansiellt. Av detta resonemang kan vi därför dra slutsatsen att andra faktorer än finansiella 
har stor betydelse. 
 
Visshet om uppdragets varaktighet 
Adidas bild av en expatriering är att den inte ska vara helt tidsbestämd. Detta illustrerar 
Jochen Eckhold (intervju 5) genom att säga att han inte vill använda ordet expatrierad då han 
anser att syftet med en expatriering inte är att det ska vara ett tillfälligt uppdrag där den 
anställde återfår sitt vanliga jobb efter uppdraget. Adidas ser helt enkelt den anställde och 
dess familj som lokalt förankrad efter att de expatrierat. Dock utformar de ofta kontrakten för 
uppdrag på två till tre år och detta bekräftas av respondent två.  
 
Shaffer och Harrison (2001) menar dock att en tidsbegränsad expatriering bidrar till att ge en 
mer klar bild av partnerns roll och en större kontroll av dess situation. Detta medför att vi 
tolkar situationen som svår. Det känns som att Adidas under ytan gärna ser deras 
expatrierades nya anställningar som beständiga anställningar. Dock tror vi att det vore svårt 
för Adidas att få personal att expatriera om de uttryckte att det vore för evigt. Jochen Eckhold 
(intervju 5) säger dock att det i princip inte är möjligt att flytta tillbaka den expatrierade till 
dess ursprungliga tjänst då denna oftast blivit tillsatt till någon annan. Detta ser vi som ett 
dilemma då våra respondenter uttryckt att uppdragets tidsbestämmelse varit en viktig faktor 
för att de skulle expatriera.  
 
Vi tolkar det som att Adidas försöker lösa detta genom att tidsförlänga kontrakten allt 
eftersom och det bekräftas också av Jochen Eckhold (intervju 5) och respondent sex. Vi tror 
dock att detta kan vara fel sätt att agera på då det hela tiden sänder ut signaler till de 
expatrierade och deras familjer om att det finns ett slut på anställningen och därför får dem att 
agera efter det. Bl.a. säger respondent sex att de hela tiden tänkte att de skulle åka hem och 
därför undvek att göra vissa investeringar. Denna tanke bekräftas även av respondent fyra. 
 
Ett bryderi uppstår därför i våra tankar när vi ställer oss frågan hur detta skall hanteras. Icke 
tidsbestämda kontrakt kanske är bra för anpassningen. Att flytta på livstid är dock ett svårt 
beslut att ta, i vår mening. Tidsbestäms istället kontraktet finns det, i sin tur, en risk för att 
anpassningen och integreringen försämras. De flesta av våra respondenter verkar dock vara 
överens om att det är viktigt att kontrakten är tidsbestämda. De vill veta att det finns ett slut.  
 
Respondent sex verkar emellertid ha förändrat sitt tankesätt efter hennes första expatriering. 
När hon nu expatrierat en andra gång så säger hon att det enda sättet att kunna må bra och 
leva i nuet är att försöka tänka att på den plats de bor på nu ska de bo på resten av deras liv. 
Med hänvisning till det tidigare resonemanget tolkar vi det som att detta medför att Shaffer 
och Harrisons (2001) teori, om betydelsen av uppdragets tidsbestämmelse för partnerns 
anpassning, bör ses över.  

7.2 Återkopplande diskussion 
Som den uppmärksamme läsaren redan noterat sammanfaller många av de nämnda temana av 
anpassning. Språkkunskaper vävs samman med sociala nätverk som i sin tur är i behov av att 
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människor kommer i kontakt med varandra för att de ska uppstå. Att vara förälder och ha sina 
barn på en internationell skola kan vara ett bra sätt att skapa just en sådan kontakt. 
 
Som ni kanske minns valde vi i inledningen av vår teoretiska referensram att berätta om fem 
viktiga aspekter som Black et al., (1991:293) anser vara viktiga för den expatrierades 
anpassning. Den femte aspekten hade att göra med partnerns anpassning och trivsel för en 
lyckad expatriering. Vi tror oss också ha funnit att alla dessa kategorier går att applicera även 
på partnern och grundar det på vår föregående analys.  
 
1. Förberedande träning innan expatriering. Vår analys är att om partnern blir erbjuden 
förberedande språkkurser och interkulturell träning känner den sig mindre osäker och får mer 
realistiska förväntningar på landet och dess kultur.  
 
2. Tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Enligt vår analys verkar inte tidigare 
erfarenheter göra partnerns anpassningen enklare. Erfarenheten från en tidigare expatriering 
väger helt enkelt inte upp de skillnader i exempelvis språk och kultur som partnern möter vid 
en expatriering. 
 
3. Betydelsen av att välja ”rätt” medarbetare för ”rätt” uppdrag. Denna punkt lägger till 
synes mycket vikt vid företagets val av medarbetare för utlandsuppdraget. Men varför skulle 
det inte också kunna finnas vissa partners som är mer lämpade för utlandsuppdrag än andra? 
Med det vill vi inte ha sagt att den som ska utses för uppdraget ska utses beroende på hur 
partnern är. Vår tolkning är att om partnern involveras, i förberedelserna, så långt det är 
möjligt, underlättas anpassningen vid expatrieringen. Ph. D. Lynn E. Moore (intervju 3) tror 
även att det är möjligt att utveckla sofistikerade intervjuer för enbart partnern. Genom det 
menar hon att det går att undersöka bl.a. partnerns inställning till uppdraget. Hon uttrycker att 
det är viktigt att förstå att det inte bara är den anställde som skickas utomlands. Det är hela 
familjen som expatrieras. 
 
4. Individuella egenskaper. Exempelvis partnerns motivation till uppdraget, inställning till 
nya kulturer etc. tolkar vi som viktiga egenskaper hos partnern för att expatrieringen inte ska 
avbrytas på förtid. Black et al., (1991) syftar på mer yrkesbaserade egenskaper för den 
anställde. Vi tror dock att detta även går att tillämpa på partnern. 
 
5. Påverkande faktorer utanför jobbet. En av dessa, menar Black et al., (1991), bl.a. är den 
medföljande partnern. Det samma har vi sett gäller omvänt för partnerns anpassning. Den 
arbetandes anpassning och trivsel påverkar även partnern. 
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7.3 Sammanfattning av resultat 
Avslutningsvis har vi, med inspiration från Shaffer och Harrison (2001), valt att redovisa 
några av de erfarenheter som respondenterna haft. Vi har valt att kategorisera dem efter om de 
varit positiva eller negativa, i de fall vi ansett det möjligt, för anpassningen. Detta med 
hänvisning till den tolkning vi gjort genom vår tidigare analys.  
 
Tabell 2 Aspekter av anpassning 
ANPASSNINGENS 
URSPRUNG 

POSITIV ASPEKT NEGATIV ASPEKT 

PERSONLIG ANPASSNING:   
Språkkunskaper ”Åh, Jag kommer att lära mig språket, jag 

kommer att komma tillbaka med ett till 
språk i bagaget” (Intervju 2, fredag 2/5 kl. 
14.30). 

”Bara för att vi kommer från 
Storbritannien och talar engelska kan 
man tro att det inte sker några 
språkförväxlingar, men så är inte fallet. 
Amerikaner uttalar inte sina T:n som ett 
T. De säger batteries med D:n i uttalet 
och tro det eller ej, om du säger 
batteries med en brittisk accent så har de 
ingen aning om vad du frågar efter. 
Samma sak med vatten. Om du frågar 
efter ett glas vatten, så skulle du kunna 
få mjölk, apelsinjuice eller något annat” 
(Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

Förändring i arbetssituation ”Mitt jobb innan vi flyttade medförde att 
jag var tvungen att vara hemifrån ganska 
mycket, detsamma gällde min fru. Att 
förändra min arbetssituation till att inte 
arbeta har gjort att jag fått chans att ta 
igen förlorad tid med min dotter. Hade vi 
fortsatt som vi gjorde innan vi flyttade hit 
hade vi varit tvungen att anställa en au 
pair” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 
19.00). 

 

Self-efficacy ”Vi såg verkligen fram emot att komma till 
USA. Vi tänkte att det skulle bli en ny stor 
upplevelse för oss alla” (Intervju 4, 
söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 

”Jag hade tänkt lära mig det tyska 
språket. Det var dock många som talade 
engelska. Det var enklare” (Intervju 2, 
fredag 2/5 kl. 14.30). 

INTERPERSONELL 
ANPASSNING: 

  

Familj ”Vi kommunicerar mycket med familjen 
där hemma. Vi använder skype en del. Om 
man kan se någon annan samtidigt gör 
stor skillnad” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 
kl. 19.00). 

 

 ”Jag tror att min goda anpassning varit 
till fördel för min frus. Vi uppmuntrar 
varandra. Min främsta roll här i USA har 
varit att stötta henne och min dotter. Jag 
har gjort det till mitt jobb att få det att 
fungera” (Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 
19.00). 
 

 

 ”När barnen är i skolåldern så tvingas 
man som förälder mer eller mindre att bli 
mer integrerad med samhället. Det är 
verkligen mycket lättare att anpassa sig 
och integrera när man har barn” (Intervju 
1, tisdag 29/4 kl. 11.45). 

”Jag fick mitt första barn i Tyskland och 
det kändes först väldigt isolerande för 
när man har ett litet barn så går man 
inte ut så ofta” (Intervju 1, tisdag 29/4 
kl. 11.45). 

Sociala nätverk ”Jag skulle absolut säga att nätverken 
hjälper till att integrera och anpassa dess 
medlemmar i den nya miljön. Jag vet, för i 
Tyskland då min man arbetade för Adidas 
var jag inte med i något nätverk. Men när 
vi flyttade till Italien och min man 
arbetade för Fila valde jag att delta i ett 

”Jag har inte upplevt någon känsla av 
isolering. Inte alls. Vilket i och för sig 
hade varit ganska trevligt”  (Intervju 4, 
söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 
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nätverk som fanns på orten. Det gjorde 
verkligen stor skillnad. Jag träffade några 
av mina bästa vänner där” (Intervju 1, 
tisdag 29/4 kl. 11.45). 

OMGIVNINGS-
ANPASSNING: 

  

Kulturella nyheter 
(cultural novelty) 

”Det roligaste av allt är att det jag hatade 
mest i början är också det jag saknar mest 
nu. Jag vande mig i hur det var. Jag 
menar hur länge affärerna var öppna osv” 
(Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30). 

”Men det var ju många grejor i tyskland 
också som man tyckte var konstiga. De 
var ju ganska otrevliga, vi är inte så 
service minded i Sverige heller, men vi 
är i alla fall bättre än tyskarna tyckte 
man ju. Sedan det här med att det var så 
mycket vassare armbågar. Jag minns när 
vi var i lekparker, de (barnen) fick ju 
aldrig åka rutschkana för de ställde sig 
ju snällt i kö” (Intervju 6, måndag 5/5 
2008 kl. 20.30). 
 

 ”Det är självklart att man måste anpassa 
sig. De regler som gäller här är det som 
gäller här och det är klart, då måste man 
ju anpassa sig efter det” (Intervju 6, 
måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 
 

”Jag kommer ihåg att jag stod på 
övervåningen och tittade ut genom 
fönstret, grät och tänkte: Varför gör vi 
detta? Till och med träden ser 
annorlunda ut” (Intervju 2, fredag 2/5 
kl. 14.30). 

Gynnsamma 
levnadsförhållande 

”Vi hade möjlighet att leva samma liv 
utomlands med samma standard. Jag 
jobbade inte innan vi flyttade så jag kände 
inte att kulturen eller levnadsstandarden 
var speciellt svår att anpassa sig till” 
(Intervju 2, fredag 2/5 kl. 14.30). 

”Jag har faktiskt några vänner som bor i 
Asien och Indien just nu som har allt det 
där med husbetjäning och chaufförer, så 
var det inte för oss i Europa” (Intervju 
1, tisdag 29/4 kl. 11.45). 
 

Visshet om uppdragets 
varaktighet 

”Man kan inte hela tiden tänka: Nej, det 
är inte värt att köpa det där för den 
kommer ändå inte att fungera hemma” 
(Intervju 4, söndag 4/5 2008 kl. 19.00). 
 

”Jag går ofta runt och tänker, ja men det 
här kan vi ta med oss när vi flyttar hem” 
(Intervju 6, måndag 5/5 2008 kl. 20.30). 
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8. SLUTSATSER 
I detta kapitel är vår avsikt att besvara studiens problem och syfte. De slutsatser vi kommer 
fram till har sin utgångspunkt i den föregående analysdelen. För att underlätta för läsaren 
väljer vi att börja med att presentera vår problemformulering och vårt syfte. Läsaren får då 
möjligheten till en enklare koppling av våra slutsatser. Vi avslutar sedan detta kapitel med att 
ge förslag på vidare forskning inom detta område. 
 
Problemformulering: 
Hur upplever den medföljande partnern anpassningen vid expatriering? 
 
Syfte: 
Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att studera partnerns anpassning vid 
expatriering. I vårt fall innebär detta att vi vill undersöka vilka de positiva och negativa 
aspekterna är för partnerns anpassning. 

8.1 Våra slutsatser 
Den första reflektion vi gör är att språket är viktigt men inte avgörande för partnerns 
anpassning. Vi finner att språk är nära kopplat till de sociala nätverken och motivationen att 
lära sig ett nytt språk. Förändring av arbetssituation tycks inte heller orsaka några större 
problem för partnerns anpassning, om partnern har tydliga mål för sin expatriering. Om 
partnern också vet hur lång tid expatrieringen ska vara tycks också underlätta. En hög grad av 
self-efficacy kan egentligen kopplas mot både motivation att lära sig ett nytt språk och vilka 
målsättningar partnern satt upp för sin expatriering, vilket vi visat är viktigt för en god 
anpassning. Vår första slutsats är därför att språk är en viktig aspekt för att mäta partnerns 
anpassning. Detta har många tidigare studier valt att inte göra, vilket är något som också 
kritiserats av Shaffer och Harrison (2001). Vi kan därför också dra slutsatsen att Shaffer och 
Harrisons(2001) addition av aspekten personlig anpassning till Black & Gregersens (1991b) 
ursprungliga modell, kan ses som viktig. Vi tycker vi har funnit empiriskt stöd för detta, även 
om alla tre underkategorier inte kan anses symmetriskt lika viktiga för partnerns anpassning.       
 
De två huvudsakliga interpersonella anpassningsfaktorerna är familj och sociala nätverk. 
Under aspekten familj har support från storfamilj, anpassning av den expatrierade (den 
anställde) och vikten av att vara förälder behandlats. Vår tredje slutsats berör den sistnämnda 
av dessa tre kategorier. Trots att någon respondent uttryckte en form av isolering av att ha 
små barn är de positiva upplevelserna att ha barn övervägande. Slutsatsen är därför att 
betydelsen av att vara förälder är stor under expatrieringen för partnern. Barn tenderar att 
öppna dörrar för partnern till nya sociala nätverk. Samtidigt håller barn partnern sysselsatt 
vilket är extra viktigt om partnern inte arbetar under expatrieringen och maken/makan har en 
hög arbetsbelastning.  
 
De sociala nätverken verkar fylla många viktiga funktioner och det förefaller sig som att de, 
till stor grad, bidrar till partnerns anpassning. Vi har dock funnit två ovanliga resultat kopplat 
till sociala nätverk som teorin inte behandlar. Det första vi upptäckt är att teorin normativt 
verkar ta för givet att fler sociala nätverk eller ökad stimulans är bra för anpassningen. I vår 
undersökning har vi dock funnit att en respondent inte är i behov av extra stimulans. Han 
tycker t.o.m. att det hade varit trevligt att vara lite mer isolerad. För honom skulle kanske 
anpassningen bli bättre om tillvaron var mindre stimulerad. Den andra intressanta upptäckten 
är att partners kan undvika sociala nätverk på grund av sin make/makas höga position inom 
företaget. Rädslan hos partnern för upprättandet av sociala relationer med andra som är 
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kopplade till maken/makans företag verkar stor, då maken innehar en hög position och kan 
komma att måsta avskeda dessa. Alltså kan den expatrierades höga position inom ett företag 
innebära ökad isolering för partnern. Vår fjärde slutsats är därför att sociala nätverk är viktiga 
för partnerns anpassning, men hur viktigt och hur tillgängligt ett socialt nätverk är tycks vara 
individuellt och beroende av många faktorer. 
 
Aspekten omgivningsanpassning har vi undersökt med hjälp av tre kategorier. Den första av 
dessa kategorier är kulturella nyheter som, med hjälp av Hofstedes (2001:426) 
ackulturationskurva, tar upp olika stadier av kulturell anpassning vid expatriering. Vi har 
funnit att partnern trots tidigare expatrieringar inte tycks kunna undvika ackulturationskurvans 
fyra faser samt att ackulturationskurvan inte tycks vara bunden till landsgränser. Vi har också 
sett i vår undersökning tydliga stöd för att partnern går igenom dessa faser som 
ackulturationskurvan visar på och att det finns ett negativt samband mellan kulturella nyheter 
och partnerns anpassning. Vår femte slutsats är därför att ackulturationskurvan går att 
använda för att visa på vilka faser partnern går igenom vid en expatriering. 
 
Gynnsamma levnadsförhållanden togs upp som en del av Shaffer och Harrisons (2001) 
teoretiska modell och vi har därför också undersökt denna aspekt av anpassning, dock utan att 
få något direkt stöd för att detta skulle vara viktigt för partnerns anpassning. Visshet om 
uppdragets varaktighet förefaller dock som positivt. Vår sjätte slutsats är därför att visshet om 
uppdragets varaktighet är viktigt för anpassningen.  
 
Vår övergripande sjunde och sista slutsats är att de tre huvudaspekterna, som använts som 
teoretiska utgångspunkter för arbetet, också har givit oss ett tydligt positivt empiriskt resultat. 
Dessa har i sin tur visat på vilka aspekter som är positiva och negativa för partnerns 
anpassning. Vi anser också att vi genom dessa lyckats besvara vår problemformulering då vi 
belyst hur den medföljande partnern upplevt anpassningen. 

8.2 Konkreta förslag till förbättring 
Vi har genom vår studie funnit en del resultat som vi tror kan bidra till att upplysa Adidas om 
hur expatrierade partners upplever sin anpassning. I några fall har detta även lett till förslag på 
hur eventuella förändringar skulle kunna se ut. Dessa redogör vi för i detta avsnitt.   
 
Resor 
Samtliga respondenter uttrycker sitt uppskattande över att Adidas erbjuder dem en eller två 
hemresor varje år vilket möjliggör för familjen att på ett bra sätt kunna upprätthålla kontakten 
med släkt och vänner. Ett förslag är att Adidas skulle kunna utveckla ett redan väl fungerande 
system. Vår tanke är att företaget skulle kunna ge familjerna ett omvänt alternativ. Istället för 
att erbjuda en hemresa ett år kanske familjen skulle kunna erbjuda sina nära anhöriga en resa 
till dem. Fördelarna tror vi skulle vara att familjerna inte måste lämna sin nya miljö. Att åka 
hem en eller två månader över sommaren kanske kan göra att anpassningen vid återkomsten 
försvåras och allt börjar om på nytt. Om Adidas istället skulle flyga släkten till familjen kan 
de stanna i samma omgivning men ändå upprätthålla en nära kontakt med släkten. 
Nackdelarna är givetvis att det kan bli kostsamt beroende på hur stor släkten är. Vilka 
riktlinjer skall gälla? Hur många får resa? Vilka får resa? En lösning för att hålla ned 
kostnaden är att familjen vid en längre vistelse kan erbjudas denna möjlighet var tredje eller 
fjärde år.   
 
Uppmärksamma partnern 
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Vi har med detta arbete kunnat visa, både teoretiskt och empiriskt, att partnerns anpassning är 
viktig för att en expatriering inte ska avbrytas på förtid. Adidas tycks trots detta inte lägga 
alltför stor vikt vid partnerns anpassning. Organisering av sociala nätverk och att sponsra 
driften av internationella skolor på de platser där många expatrierade familjer befinner sig är 
bra saker som Adidas uppmärksammat på senare år. Tyvärr har Adidas i skrivande stund 
upphört att sponsra den internationella skolan i anslutning till huvudkontoret i Tyskland vilket 
gör att dess fortsatta existens framstår som osäker. Fler organiserade nätverk och aktiviteter 
för partners, som tillsammans kan bidra till en bättre anpassning, kanske är en billig 
investering för att företaget inte skall riskera att den anställdes uppdrag avbryts.   
  
Konsulter och kommunikation  
Vi tror att Adidas noggrannare bör se över vilka konsulter, så kallade ”relocation assistents”, 
de anlitar. En mindre bra konsult kan bidra negativt till de expatrierades uppfattning om 
Adidas försök att förbättra anpassningen. Jochen Eckhold (intervju 5) säger själv att det är 
stora skillnader mellan dessa och vi tror att en bättre kontroll skulle göra att fler också hade 
möjlighet att anpassa sig bättre. 
 
Partnernas upplevda erfarenheter om vilka tjänster Adidas erbjuder, för att förbättra och 
underlätta anpassningen, skiljer sig mot vad Adidas säger sig erbjuda dem. Vi tror helt enkelt 
att detta beror på ett informationsglapp som enkelt skulle kunna undvikas genom bättre och 
tydligare kommunikation.  

8.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har inte haft som mål att undersöka ett genusperspektiv bland expatrierade partners. 
Genusperspektivet var för oss inledningsvis inte speciellt intressant att undersöka, men det har 
blivit intressantare under arbetets gång. Vi har berört genusperspektivet en aning när vi skrivit 
om komplexiteten kring dubbla karriärer i denna uppsats. Mer djupgående genusfokus skulle 
vara intressant då bl.a. frågan om hur vanligt det är att män verkligen är expatrierade partners 
fortfarande är obesvarat. 
 
En annan intressant och självklar fortsättning inom området för Expatriate Management vore 
att undersöka partnerns repatrieringsprocess. Repatrieringen anses ofta vara lika eller till och 
med mer problematisk och komplex än själva expatrieringsprocessen.  Ett konkret förslag till 
vidare forskning skulle då vara att jämföra resultaten i denna studie mot en liknande studie 
gjord på repatrierade partners. En tanke vi har är att samma respondenter skulle kunna 
intervjuas något år efter att de repatrierat. Då skulle man kunna följa upp deras 
repatrieringsprocess och jämföra den med deras anpassningsprocess när de var expatrierade.  
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9. STUDIENS VETENSKAPLIGHET 
I detta kapitel kommer vi att utvärdera studiens vetenskaplighet. Detta gör vi genom att vi 
redogör för hur vi uppfyllt de sanningskriterier som rekommenderas av Bryman och Bell 
(2005) vid en kvalitativ undersökning. 

9.1 Sanningskriterier 
Som vi nämnt tidigare under avsnittet för praktiska utgångspunkter så har validitet och 
reliabilitet inte samma betydelse för trovärdigheten i en kvalitativ studie jämfört med en 
kvantitativ studie (Trost, 1997:101-102). Alternativa bedömningar av kvalitativa 
undersökningar kan i stället återges genom fyra andra kriterier enligt Bryman och Bell 
(2005:306-307). Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera.   

9.2 Tillförlitlighet 
Vår tillförlitlighet anser vi vara hög med avseende på vårt sätt att genomföra intervjuerna och 
vårt sätt att analysera dess resultat.  
 
Vi genomförde samtliga intervjuer fysiskt vilket gav oss chansen att analysera 
respondenternas kroppsspråk och sinnestillstånd på ett mer precist sätt än vad vi tror är 
möjligt genom telefonintervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes på ett semi-strukturerat sätt 
med inslag av ostrukturerat sätt vilket bör ha minskat författarnas inflytande på 
respondenternas svar. Respondenterna tilläts tala relativt fritt kring teman som berört dem 
mest inom området för partnerns anpassning.    
 
Vår empiriska redogörelse och sedermera analys bör också ha ökat tillförlitligheten då vi hade 
stöd av att samtliga respondenter givit oss tillåtelse att spela in intervjuerna. Båda författarna 
arbetade med att transkribera intervjumaterialet vilket möjliggjorde en objektiv analys av 
respondenternas berättelser.          

9.3 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär kortfattat att andra personer delges detaljerad information (redogörelse) 
som gör att de kan bedöma i vilken utsträckning dessa resultat är överförbara till en annan 
omgivning (miljö). (Bryman & Bell, 2005:307) Överförbarheten i en kvalitativ analys är 
sällan lika enkel som i en kvantitativ analys vilket beror på att den kvalitativa forskningen till 
skillnad mot den kvantitativa fokuserar på djup istället för bredd (Jacobsen, 2002:142-143; 
Bryman & Bell, 2005:307). Vi anser att vår tydliga redogörelse för bland annat urvalet, 
intervjuernas karaktär och intervjuernas genomförande gör att överförbarheten i vår studie 
stärks. Vår studie bör därför gå att genomföra på ett liknande sätt på ett annat företag än 
Adidas, men troligtvis inte med liknande resultat.     

9.4 Pålitlighet 
Pålitligheten motsvarar reliabiliteten i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2005:307). För att 
pålitligheten skall kunna styrkas föreslås av Bryman och Bell (2005:307) att allt material 
(anteckningar, transkriberingar mm) som insamlats från intervjuerna skall kontrolleras och 
kvalitén bedömas. Samma författare menar också att detta sällan sker då kvalitativa intervjuer 
ofta samlat in stora mängder data och att detta därför är mycket tidsödande. Pålitligheten i vår 
studie bygger delvis på denna metod då vi kontinuerligt låtit vår handledare se över och 
kommentera processen. Vårt granskande synsätt har också bidragit till att öka pålitligheten för 
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studien. Ett granskande synsätt innebär enligt Bryman och Bell (2005:307) att författarna 
redogör på ett tydligt sätt för alla faser av forskningsprocessen. Något som vi anser att vi gjort 
genom att bland annat redogöra för våra utgångspunkter, vårt urval, och hur vår 
intervjumanual sett ut.     

9.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att vi som författare försöker säkerställa att vi 
inte låtit personliga värderingar och/eller åsikter styra slutsatserna från vår kvalitativa studie 
(Bryman & Bell. 2005:307). Vi har så långt det varit möjligt försökt att vara neutrala i våra 
värderingar. En redogörelse för vår förförståelse går att finna under del 2.2 i denna studie. 
Våra intervjuer har också genomförts på ett sätt som gjort att respondenterna tillåtits att tala 
utan större avbrott eller tvingats svara på vinklade frågor från oss författare (semi-
strukturerade intervjuer med inslag av ostrukturerade intervjuer). 
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APPENDIX 1 
 
Intervjumanual 
 
Part 1. Individual 
 

Background 
1. Tell me about yourself shortly? (Name, age, origin, family, work/position today and 

before) 
2. Is this your first expatriation?  
3. When did you come here?  
4. What were your thoughts before you went? 
5. How was it to arrive? 
6. With whom have you been socialising? 
7. How did you prepare for the expatriation? 

 
Information about languages 
1. What languages do you speak? 
2. How are your language skills?  
3. Have they been improved since you arrived? 
4. Have you ever felt that the level of your language has been a problem? 
5. If yes: Where have you felt that the level of your language has been the biggest 

problem or has it been a problem in any specific situation (example)? 
6. Has Adidas offered you any language preparations?  

Information about career 
1. How is your working situation today? 
2. If no employment. What are your opportunities to work? Is it possible to work in your 

situation? 
3. When you moved did you have to change your employment situation? 
4. If yes. Did you get any help from Adidas to maintain you working situation 
5. Do you have any career expectations or did you have expectations about career before 

your spouse became an expatriate. 
6. What are you thoughts about future concerning your working situation 

 

Part 2. Interpersonal relationships 
 

1. How was the adjustment of your spouse, could you describe it shortly? Has it 
contributed to your comfort? 

2. Did you feel that it was a difficult decision to leave your extended family and friends 
at home? Did Adidas offer you any help with for example a supporting network, free 
travels to home country etc. 

3. Has Adidas helped with the school situation for your children, if you have any? 
 

Part 3. Environmental 
 

1. What do you think about your living conditions today? 
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2. Did you get any help by Adidas in finding a place to stay? 
3. Did you get any help with for example education about cultural differences and the 

adjustment to these differences? 
4. Are you well informed about the assignments duration and about the future of the 

assignment?
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APPENDIX 2 
 
Brev till respondenter 
 
We are two students from Umea school of Business, located in the very north of Sweden. For 
the moment we are writing our bachelor-thesis in the area of International Management. If 
you would have the possibility and kindness to participate in our survey about spouse 
adjustment, attached to expatriates within Adidas we would be very grateful.   
   
The purpose of this document is to clarify for you that this survey is made with non-profit 
objectives. This survey is not ordered by any company or organization. 
 
The interview will take approximately 30-45 minutes and will be held by Peter.  Your 
answers will be an important contribution for us to successfully finish our thesis. As part of 
the survey you will be offered anonymity, both before the questioning starts and afterwards. 
When we present the analysis and conclusions from the interviews we will try to make it in a 
way so that the readers can’t reveal whom the respondent are. Once again we want to clarify 
that Adidas have no responsibility at all for the interviews or the outcome of it. 
 
 
Best regards,     
Peter Morath & Jonatan Svensson 
 


