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Abstrakt 

 
Expatriering och den därpå följande repatrieringen utgör stora investeringar för företag och 
organisationer. Repatriering har på senare tid fått en ökad uppmärksamhet på grund av att 
stora problem, för såväl individ som företag, rapporteras därifrån. Repatriater konfronteras 
ofta med annorlunda miljöer och kulturer under den tid dom vistas utomlands. Sådana 
diskontinuiteter i en individs liv har ofta visat sig leda till ökad medvetenhet och reflektion. 
Självreflektion och en ändrad syn på sig själv kan ses som delar i en pågående 
identitetskonstruktion. Vi har i denna studie valt att undersöka hur en individs upplevda 
förändringar utomlands påverkar en identitetskonstruktion hos individen. Genom att lyfta 
fram social identitetsutveckling som en del av repatriering och dess betydelse för 
repatrieringsprocessen hoppas vi kunna bidra med ytterligare kunskap kring repatriering. 
Genom semiöppna intervjuer har vi tagit del av sammanlagt 8 repatriaters upplevelser kring 
deras utlandsvistelse och repatriering. Repatriaternas utsagor har analyserats och tolkats med 
hjälp av en utarbetad analysmall. Resultatet visar på att exponeringen mot kontrasterande 
miljöer, såväl yrkesmässiga som kulturella och sociala, har breddat repatriaternas 
referensramar. En tydligare identitetskonstruktion äger rum hos dom som befunnit sig på 
större kulturellt och geografiskt avstånd från Sverige. Dessa individer har ofta blivit tydligare 
medvetna om skillnader mellan det egna och främmande landets sätt att se och hantera saker 
och ting på. Den ökade medvetenheten om sig själv såväl som andra har medfört en ökad 
förståelse och acceptans hos repatriaterna. Vidare tyder resultatet på att repatriaterna genom 
sina upplevelser utvecklat värdefulla ledaregenskaper och en stark tro på sig själv. En stor del 
av problematiken i repatrieringsprocessen föreslås ligga i att repatriatens utveckling ej 
uppmärksammas eller kommer till uttryck hemma i det egna landet. 
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 
Antalet utlandsstationerade individer i arbetslivet har ökat betydligt det senaste decenniet 
(Adler 2002, 1998). Detta som en följd av att såväl ekonomiska som sociala faktorer har ökat 
den globala konkurrensen vilket medfört att organisationers internationella operationer fått 
ökad betydelse. Hanteringen av dessa utlandsstationeringar är för många organisationer en 
viktig strategisk fråga med betydelse för en rad områden såsom organisatoriskt lärande, 
karriärplanering, marknadskännedom och strategisk styrning (Lazarova & Caligiuri, 2001; 
O´sullivan, 2002; Suutari & Brewster, 2003; Tallman, S. & Fladmoe-Lindquist, 1994). 
 
Utöver ovanstående faktorers betydelse är en utlandsstationerad tjänst ofta en dyr historia för 
organisationer vilket har föranlett stora satsningar för att säkerställa att den 
utlandsstationerade i högsta möjliga mån bidrar till ett värdeskapande i hemmaorganisationen 
(Adler, 2002). Olika program och aktiviteter såsom språkträning och cross-kulturell träning 
(exempelvis kunskap om kulturspecifika symboler och dess betydelse) är vanliga åtgärder för 
att förbereda expatriaten för dennes utlandstjänst och reducera initiala effektivitetsbrister. 
Majoriteten av dessa program varar mellan en till fem dagar och ges mellan tre månader till 
tre veckor innan avresa. De involverar vanligtvis även medföljare, det vill säga make/maka 
och familj (Morris & Robie, 2001).  
 
Trots att hanteringen av utlandsstationerade bedöms som viktig, av både ekonomiska och 
arbetspsykologiska skäl, rapporteras fortfarande återkommande problem för både företag och 
individ (Mendenhall, Dunbar, & Oddou, 1987). En stor del av uppmärksamheten har hittills 
ägnats åt expatriering medan repatriering ej rönt samma intresse. Forskning tyder dock på att 
den återvändande fasen, repatrieringen, till stor del är svårare för såväl individ som företag 
(Adler, 2002; Torbiörn, 1994). På det personliga planet förekommer problem såsom 
skilsmässor, försämrad kontakt med sina kollegor och känslor av för lite uppmärksamhet för 
utlandstjänsten. Vikten för organisationer att tillämpa en adekvat hantering av repatriater har 
nämnts ovan. Trots denna vetskap visar aktuell forskning brister i organisationers sätt att ta till 
vara på den investering som en repatriat är. Ett resultat av detta kan bli att nyckelpersoner 
lämnar organisationen (Lazarova & Caligiuri, 2001). Enligt Adler (2002) avslutar en femtedel 
sin anställning efter en längre tids utlandstjänstgöring. Denna siffra kan enligt Eschbach, 
Parker och Stoeberl (2001) vara så hög som upp till 50 procent. 
 
Den praktiska nyttan av mer kunskap om situationen för en repatriat föreligger därför vara 
stor (Suutari & Brewster, 2003). Inom forskning återfinns också ett behov av vidare studier av 
repatriering (Anderzén 1998; Haslberger, 2005). Tidigare studier har fokuserat på olika 
faktorer såsom förväntningars roll i repatrieringsprocessen (Torbiörn, 1994), jobbets tekniska 
karaktär och dess inflytande på repatriering (Morgan, Nie & Young, 2004), kognitiva och 
affektiva faktorers betydelse för en lyckad repatriering (Haslberger, 2005) samt 
hemorganisationens stöd för repatrieringens utfall (Lazarova & Caligiuri, 2001). 
Tillvägagångssätt där repatriering försökts förklaras genom att söka specifika orsaksfaktorer 
har dock fått kritik för att vara för endimensionella (Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer & 
Luk, 2005).  
 
Mycket av den forskning som bedrivits härstammar från USA och Japan. Ofta är det också 
individer i chefspositioner som utgjort urvalet. I takt med en ökad internationalisering ökar 
dock andelen utlandstjänstgöringar bland tjänstemän/tjänstekvinnor från lägre nivåer inom 



organisationer (Anderzén, 1998). Mot bakgrund av tidigare resultat synes det därför finnas ett 
behov av dels mer forskning på nordiska repatriates, dels hitta ett bredare ramverk för att 
studera vilka processer som är aktiva vid repatriering. 
 
Att individer ställs inför stora omställningar och genomgår förändringar vid större 
omställningar såsom repatriering vittnar många rapporter om (se t.ex. Bossard & Peterson, 
2005; Feldman, 1991). Sådana större förändringar leder ofta till fördjupade självreflektioner 
och konfrontationer med det som tidigare tagits för givet, sociala och kulturella antaganden 
(Cullberg, 2001). Detta kan ses som mindre kriser för individen. Ett annat kanske mildare sätt 
att beskriva dessa perioder där en högre grad av självreflektion och konfrontation sker är 
genom så kallade diskontinuiteter. Med detta menas tillfällen då vardagen bryts av med något 
nytt och främmande som tvingar individen till nya ställningstaganden (Lindgren, Packendorff, 
& Wåhlin, 2004). Denna process antas leda till en utveckling av individens 
identitetskonstruktion (Arnett, 2002; Ibarra, 1999; Kohonen, 2004; Lindgren & Wåhlin, 
2001). 
 
Att sådana fördjupade reflektioner och prövningar sker hos repatriater är bekräftat (se 
exempelvis Suutari & Brewster, 2003). Att studera repatriering ur ett identitetsperspektiv 
skulle på så sätt kunna bidra med värdefull information om hur en individ utvecklas av 
vistelsen i en annan miljö samtidigt som det ger ett bredare ramverk utifrån vilket den 
hemkomne tjänstemannen/tjänstekvinnan kan förstås. Nyttan av detta torde gynna såväl 
organisation som individ då det ger en möjlighet till att möta den hemvändande individen där 
denne befinner sig i sin utveckling. Genom ökad kunskap därom blir förhoppningsvis 
hemkomsten för individen smidigare samtidigt som denna investering för organisationen 
resulterar i en rimlig avkastning. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur påverkar upplevda förändringar utomlands identitetskonstruktionen hos en repatriat?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra med ytterligare kunskap kring repatriering genom att 
lyfta fram identitetsutveckling som en del av repatriering och dess betydelse för 
repatrieringsprocessen. 
 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera vår studie på personer som jobbat utomlands och sedan återvänt för att 
arbeta i hemlandet. Denna studie fokuserar på individer som varit anställda av en organisation 
i hemlandet men arbetat i utlandet. Vi har därför exkluderat studenter, flyktingar samt 
individer som varit i stridande position i krig. De sista två kategorierna riskerar också i större 
utsträckning ligga i riskzonen för allvarligare psykiska påfrestningar med följder såsom 
posttraumatiskt stress syndrom vilket ligger utanför den förändringsprocess som kan antas ske 
vid återvändandet från ett mer reguljärt arbete utomlands. 
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1.5 Koncept och definitioner 
 
Expatriering 
Den period/tid då en individ flyttar utomlands till dess att denne återvänder hem samt de 
anpassningsprocesser till landet, dess kultur, normer och arbetsförhållanden som 
tjänstemannen/tjänstekvinnan genomgår. 
 
Repatriering 
Den period/tid från det att en individ börjar förbereda sig för att åter flytta till sitt hemland 
tills dess att denne kommer hem samt den återanpassningsprocess till hemlandet, dess kultur, 
normer och arbetsförhållanden som tjänstemannen/tjänstekvinnan genomgår när denne 
återvänder från en temporär tid utomlands. 
 
Expatriat 
En individ som åker från hemlandet för att arbeta utomlands  
 
Repatriat 
En individ som återvänder efter att ha arbetat utomlands. 
 
Identitetsutveckling 
De förändringar som sker hos individen gällande tankesätt, åsikter, attityder och dennes syn 
på sig själv och sin omgivning. 
 
Identitetskonstruktion 
Den process där individen, genom att föra samman sina samlade erfarenheter, åsikter, 
attityder och synsätt skapar en sammanhängande integrerad bild av sig själv.  
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2 Metod 

2.1 Epistemologi 
Det sätt som verkligheten uppfattas på och hur den anses vara beskaffad får i studier som 
denna konsekvens för såväl datainsamling som databearbetning och tolkning. Eftersom synen 
på hur kunskap bäst eftersträvas influerar hela forskningsprocessen görs här en beskrivning av 
kunskapssynens betydelse samt vår ståndpunkt i denna fråga. Varianter av olika slags 
kunskapssyn finns men i stora drag görs en skillnad mellan positivistisk och hermeneutisk 
kunskapssyn (Kvale, 1997). Utifrån dessa styrs sedan vilka kriterier som bör råda för att 
kunskap skall anses vara riktig (Widerberg, 2002). 
 
En positivistisk kunskapssyn återfinns ofta inom naturvetenskapen där man eftersträvar 
kausala samband mellan olika faktorer och fenomen. Enligt den positivistiska traditionen 
behövs objektiva, vetenskapliga mått för att undkomma människans förmåga till förutfattade 
meningar (Kvale, 1997). Härav följer att forskaren, med hjälp av objektiva mått i 
forskningsprocessen, i största möjliga utsträckning förhindrar att värderingar, åsikter och 
andra störande variabler påverkar forskningen (Thurén, 2002). Forskning bör också, utifrån 
ett positivistiskt synsätt, verifieras med hjälp av objektiva fakta. Objektiva mätmetoder är att 
föredra för att avgöra variablers samverkan eller påverkan på varandra då människan inte har 
någon inneboende förmåga att beräkna sådant. Vidare anser positivismens förespråkare att 
kvantitativa mätningar är nödvändiga för att kunna generalisera resultaten utöver det urval 
man använt sig av (Kvale, 1997). 
 
Hermeneutiken, å andra sidan, kan sägas vara en tolkningslära som syftar till förtydligande 
och klargörande. Även inom hermeneutiken är objektivitet ett kriterium men därtill antas att 
perception och upplevelser till viss del är ett resultat av socialisation och miljö. Detta påverkar 
de tolkningar som görs av data. Genom att tillskriva ofta komplexa och samvarierande 
faktorer i exempelvis miljön ett stort värde försvåras eventuella försök att fastställ orsak-
verkan samband. Detta är dock inte alltid det primära intresset och inte heller det mest 
eftersträvansvärda (Widerberg, 2002). Att inbegripa individuella utsagor och upplevelser är 
enligt hermeneutisk tradition ett sätt att fånga in en djupare och mer nyanserad kunskap om 
olika fenomen. Inom den hermeneutiska kunskapssynen är ansatsen ofta att beskriva helheten, 
vilket sällan låter sig göras via en enda parameter (Kvale, 1997).  
 
Vid ansatser att fånga in helheten av ett fenomen kan förkunskaper och förförståelse färga 
analys och slutsats då tolkningar ibland görs av faktorer och fenomen som inte är objektivt 
mät- eller observerbara. Problembeskrivningar liksom hur de analyseras påverkas av 
föreställningar om mål, eventuella åtgärder och det perspektiv som problemet betraktas ur 
såsom teoretiska referensramar och värdesystem. Därtill influerar metodiska villkor och 
antaganden tolkning och angreppssätt.  
 
Inom den hermeneutiska traditionen anses sådana influenser som något ständigt närvarande 
men inget som behöver svärta kvaliteten på forskningen. Tvärtom, genom att erkänna och 
identifiera vilka förkunskaper, värderingar och åsikter som finns och separera dem från 
analysprocessen kan de användas på ett sätt som gagnar forskningen och skapar ytterligare 
trovärdighet genom att klargöra forskarens roll och intressen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Genom att förstå oss själva och hur vi uppfattar vår omvärld kan vi underlätta förståelsen för 
andra Detta synsätt ger följaktligen en möjlighet att nå en djup och omfångsrik kunskap 
(Thurén, 2002).  
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Hermeneutiken bygger, mot bakgrund av det nyss sagda, sin ståndpunkt på att förståelse för 
personer och fenomen måste förstås i relation till kontexten (Widerberg, 2002). Många 
fenomen är mångdimensionella och kräver, som tidigare nämnts, ett mångdimensionellt 
förklaringssätt utifrån ett helhetsperspektiv i motsats till en sönderdelning av ett fenomen i 
strävan efter kausala samband mellan variabler (Brenner, 1981). Utifrån vår frågeställning och 
syfte i denna uppsats krävs en explorativ ansats. Vidare består de analysenheter vi använder 
oss av här av individer vilka påverkas av faktorer i såväl miljön som biologiska faktorer som 
präglar deras upplevelser. För att nå insikter därom är det fördelaktigt med en studie som 
tillåter multidimensionella förklaringar för att bidra med ny kunskap. Vårt ståndtagande 
gällande kunskapssyn ligger, i denna uppsats, därför i linje med den hermeneutiska.  
 
Avslutningsvis kan det vara av värde att poängtera, om positivism och hermeneutik, att det 
finns varianter av respektive. De beskrivningar som gjorts här har tjänat som ett simplifierat 
exempel för att klargöra distinktionen dem emellan.  

2.2 Val av ämnesområde 
Repatriering fångade författarnas intresse av främst två anledningar. För det första är det ett 
angeläget ämne att hantera inom HRM, human resource management, ett ämnesområde som 
båda författarna är intresserade av. Vidare är det ett aktuellt ämne inom samhällsutvecklingen. 
I takt med globaliseringen framstår det som ett rimligt antagande att andelen som jobbar 
utomlands, så kallade expatriates, kommer att öka. De möjligheter och svårigheter som går att 
finna i utlandstjänstgöring och den därpå följande repatrieringen finner vi därför högst 
angelägna för såväl organisationer som för enskilda individer.  

2.3 Förförståelse 
Med anledning av den inledande epistemologiska diskussionen om förkunskapens roll i 
forskningsprocessen ger vi här en kort presentation av författarnas bakgrund.  
 
Författarna studerar båda till civilekonom med inriktning mot management respektive 
marknadsföring. Ena författaren har även en utbildningsbakgrund inom psykologi. 
Repatriering är ett ämne som kräver kunskap om organisationer likväl som mellanmänskliga 
processer. Vi har således haft en god grundläggande kunskap som underlättat för oss att sätta 
oss in i ämnesområdet och den forskning som tidigare bedrivits.  
 
De tolkningar som görs av insamlad data färgas av det perspektiv författaren utgår ifrån. Detta 
i sin tur influeras av vilken kunskap och förförståelse författaren har (Holme & Solvang, 
1997). En situation kan på detta vis riskera att tolkas med en viss bias om den som tolkar tar 
den kunskap som ligger denne närmast för den mest lämpade förklaringen. I en kvalitativ 
studie kan en sådan tolkning kraftigt försämra objektivitet och trovärdighet. Tolkningar av 
insamlad data har i denna studie gjorts utifrån en analysmall som möjliggjort en strukturerad 
analys, baserad på respondenternas konkreta uttalanden.  
 

2.4 Litteratursökning 
Den litteratursökning vi gjort började med att vi gick igenom tidsskrifter inom 
ämnesområdena human resource management och psykologi för att bilda oss en uppfattning 
om var forskningen inom repatriering var positionerad nu. Vi har sedan genomfört en bred 
sökning, främst inom databaserna Business source premier, PsycInfo, PsycArticles, JSTOR 
och Social sciences citation index. En rad varianter och kombinationer av sökorden 
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repatriation, adaptability, adjustment, cross-cultural, training, expatriate, work, abroad och 
intercultural användes. Även svenska varianter av dessa ord prövades. Utöver detta gjordes en 
genomgång av böcker inom arbets- och organisationspsykologi, human resource management 
och personalområdet. Efter en genomläsning av insamlad litteratur följdes relevanta referenser 
i artiklar och böcker upp. Vi har även inkluderat två meta-analyser gjorda år 2001 respektive 
2005 vilka kunde tjäna som en kontroll av om vår litteratursökning bortsett från någon viktig 
studie eller aktuell teoribildning. 
 
Initialt har vi även använt olika sökmotorer på Internet, besökt organisationers och 
konsultfirmors hemsidor för att skapa oss en bild av hur repatriering hanteras ur ett 
företagsperspektiv. Vidare har vi genomfört utfrågningar via telefon av de statliga 
organisationerna SIDA och UD då båda dessa har stor erfarenhet av repatriering.  

2.5 Teorival 
Den teori vi har valt att utgå ifrån härstammar från de mest frekvent citerade 
förklaringsmodellerna inom repatriering och återanpassning till jobb, kultur och socialt liv 
som återfunnits bland den forskning vi genomsökt. Teoriernas aktualitet samt antalet 
förekomster inom litteraturen har guidat vårt urval av dem till vårt teoretiska ramverk. Det 
teoretiska avsnittet kan läsas för att underlätta förståelsen för ämnet och de processer som kan 
verka vid repatriering. Som beskrivits ovan finns det flera perspektiv att betrakta ett problem 
ur, vi fokuserar här på individernas upplevelser och hur de påverkats. Teorierna har således ett 
individperspektiv.  
 
Vi har i denna studie vidare eftersträvat att presentera bakomliggande teorier i en omfattning 
som gör det möjligt för läsaren att, vid genomgången av resultatet, själv kunna bilda sig en 
uppfattning. Vi har därför i vår genomgång av tidigare forskning strävat efter att hitta 
kontrasterande studier för att visa på olika förklaringssätt.  
 

2.6 Källkritik 

2.6.1 Sekundära källor 
Den litteratur och de teorier som nyttjas i en studie bör givetvis genomgå en granskning för att 
bestämma dess relevans. Det bör framgå av vem forskningen är utförd och hur aktuell den är.  
 
När det gäller våra andrahandskällors trovärdighet bedömer vi den som hög. Merparten av 
den teoretiska referensram vi presenterar härstammar från vetenskapliga artiklar, publicerade 
och kontrollerade av vetenskapliga tidsskrifter. Även avhandlingar har använts. Genom en 
extensiv genomgång av materialet anser vi att vi lyckats identifiera den forskning som är mest 
relevant för problematiken kring repatriering. Denna omfattande genomgång har också gett 
oss möjligheten att finna de mest citerade studierna. På så vis har vi identifierat den mest 
aktuella forskningen inom ämnesområdet. Givetvis finns annan forskning inom 
ämnesområdet. Med hänsyn till att våra analysenheter i denna studie utgörs av individer anser 
vi dock att de källor vi använt oss av uppfyller krav på både relevans och äkthet.  
 
En mängd artiklar finns skrivet om repatriering. I databaser som Business Source journal går 
det återfinna ett flertal artiklar som behandlar ämnet men utan att ha genomgått någon 
vetenskaplig granskning. Likadant finns det ett antal webbsidor som beskriver problematiken 
och förebyggande åtgärdsförslag. Då sådan informations värde, gällande exempelvis 
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vetenskaplig trovärdighet, till stora delar inte kunnat fastställas har denna typ av 
andrahandskällor exkluderats ur studien.  
 

2.6.2 Primära källor 
Våra primära källor består av de respondenter som vi intervjuat. Enligt Trost (1993) bör 
forskaren i så stor utsträckning som möjligt redovisa öppet för intervjuförfarandet och vilka 
frågor som ställts. Vi har i största möjliga utsträckning eftersträvat detta. Vid beaktandet av de 
primära källorna är det givetvis även av stor vikt att vara kritisk mot urvalet, hur detta gjorts, 
på vilka kriterier och vilken bakgrund respondenterna har. 
 
Då de primära källorna utgör det empiriska underlaget och den data utifrån tolkningar görs är 
vi givetvis medvetna om att resultatet varierar beroende på vem som får komma till tals. 
Respondenternas egenintressen kan färga deras utsagor och kan därmed influera vad som tar 
störst utrymme. På liknande sätt kan det vara ett problem om respondenten känner ett 
representativt ansvar gentemot sin arbetsgivarorganisation. Risken för bias i form av att 
respondenten vill normalisera sina svar eller svarar utifrån en för arbetsgivaren representativ 
synvinkel föreligger i intervjusituationer. Tolkningar av intervjuer kan vidare skilja sig åt 
beroende på bakgrund, kunskapssyn och perspektiv.  
 
Utifrån vår frågeställning så medför det givetvis ingen brist i studien att respondenternas 
egenintressen kommer till tals. Detta är en del av den påverkan på dem som 
repatrieringsprocessen orsakat. Däremot skulle det innebära en stor brist om respondenterna 
normaliserade deras svar av rädsla för att inte sticka ut, låta negativ och liknande anledningar. 
Vidare vore det ett stort avbräck om respondenterna svarade på ett, för den egna 
organisationens, representativt sätt. Utifrån de intervjuer vi genomfört har inga indikationer på 
att respondenterna skulle tona ner sina svar märkts. Genom att utlova anonymitet och i förväg 
förklara vad som förväntades av intervjun har vi också minimerat risken för den typ av 
organisationsrepresentativa svar som nämnts ovan.  
 

2.7 Perspektiv 
Ämnet repatriering går att angripa och beskriva ur ett flertal olika perspektiv. Inom 
organisationer och företag förekommer en distinktion mellan hur detta fenomen uppfattas av 
ledning kontra de anställda som personligen berörs av det. De intervjuer som gjorts speglar de 
anställdas perspektiv. Ur ett företagsledningsperspektiv, där andra röster fått komma till tals, 
hade resultatet möjligen betonat andra faktorer än de som framkommer här. Vårt val att välja 
de som är direkt berörda svarar dock direkt mot syftet med uppsatsen. Även för att undersöka 
och diagnostisera organisatoriska problem är det av vikt att kartlägga hur den enskilde 
individen påverkas för att på så sätt skapa åtgärder som angriper eventuella problem istället 
för att bortse från dem och hoppas på det bästa. Då människans natur inte är lika ”planerbar” 
som andra organisatoriska strategier förefaller det vara av stor nytta och vikt att låta denna 
kunskap ingå i organisationers beslutsunderlag.  
 

2.8 Angreppssätt 
För att kunna genomföra en problemanalys som resulterar i en relevant frågeformulering har 
vi gjort efterforskningar inom området repatriation och återanpassningsproblematik vid 
hemkomst efter längre utlandsvistelser. Dessa efterforskningar har försett oss med en teoretisk 
grund vilken vi har utgått ifrån vid konstruktionen av en intervjuguide. Med hänsyn till vår 
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explorativa frågeställning har vi avsiktligen försökt undvika att bli för styrda av tidigare 
teorier och uppfattningar. Detta för att skapa möjlighet för ytterligare faktorers framkomst. De 
teorier vi valt att använda oss av har fungerat som utgångspunkt och ramverk för förståelse av 
våra data utan att på något vis begränsa eventuella nya förklaringssätt. En del av 
litteratursökningen har gjorts efter datainsamlingen.  
 
Vårt angreppssätt skulle utifrån ovanstående då lämpligen beskrivas som abduktivt. Analysen 
av den data vi samlat in relaterades till tidigare studier och både teori och den empiri vi 
studerat tolkas på nytt. Abduktion innebär på detta sätt att forskaren rör sig fram och tillbaka 
mellan tidigare teori och de nya data som samlats in. Tidigare teori influerar tolkningen av 
nya data men forskaren bör förbli öppen för att låta empirin tolkas i nytt ljus (Johansson-
Lindfors, 1993). 
 
Abduktion, i likhet med deduktion och induktion, kan sägas bestå av tre komponenter. Dessa 
kan beskrivas som en regel eller teori, ett resultat samt en empiri. En deduktiv tar sin ansats 
med utgångspunkt i en regel eller teori medan den induktiva tar sin ansats i empirin. En 
abduktiv kan sägas starta i resultatet (Mintos, 1995). Vårat angreppssätt, där vi pendlat mellan 
teori och empiriskt nytillskott anser vi bäst beskrivs som abduktion. Teorier och en 
pilotintervju har använts för att skapa en tillräcklig förförståelse samtidigt som den 
explorativa ansatsen skapar möjlighet för upptäckt av nya faktorer i empirisk data. Vid 
intervjuer är detta förfarande till gagn då det ger en möjlighet att modifiera intervjuerna samt 
öka förståelsen. Härvid förbättras intervjumetodiken och trovärdigheten ökar (Mintos, 1995).  
 

2.9 Val av metod  
I princip kan tre faktorer sägas styra vilken strategi som väljs för att angripa ett problem: typ 
av frågeställning, grad av kontroll forskaren har samt om fenomenet som studeras är av nutida 
eller historisk karaktär. En kvalitativ metod är generellt att föredra när frågor av typen ”hur” 
ställs, när det är svårt att kontrollera bakgrundsvariabler samt när studieobjektet är ett nutida 
fenomen i ett specifikt sammanhang (Yin, 1989). Genom en kvalitativ ansats, där större 
hänsyn tas till den sociala och kulturella kontexten, kan vi, utöver en analys av 
respondenternas utsagor söka nå en helhetsbild. 
 
Enligt Hannabus (1996) är målet med kvalitativ forskning att förstå ett fenomen från insidan. 
För vårt syfte anser vi att en kvalitativ metod är mer gångbar jämfört med en kvantitativ 
metodansats. Genom en kvalitativ ansats skapas möjligheten att blottlägga andra faktorer än 
de som redan är kända samtidigt som de ger tillgång till respondenternas egna tankar, åsikter, 
beteenden och upplevelser. 
 
Mot bakgrund av ovan förda resonemang har vi i denna studie valt att använda oss av 
semiöppna intervjuer. En rad fördelar föranledde valet av intervjuer. Repatriering och 
eventuell återanpassningsproblematik därav kan rimligen antagas orsakas av en rad faktorer 
vars samspel påverkar den slutliga repatrieringsupplevelsen. Repatriering, vilket visar sig i det 
teoretiska avsnittet, är ett mångdimensionellt fenomen. Semiöppna intervjuer har den fördelen 
att de låter kulturell och social kontext framkomma (Brenner, 1981). Att ge möjlighet för 
dessa och andra mångtydiga aspekter att träda fram kan måhända komplicera bilden och 
försvåra en tydlig orsak - verkan slutsats men berikar teorin med en helhetsbild. Vidare ges 
också möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov för att nå djup i intervjun. Den intensitet 
som kan framkomma vid intervjuer anser vi ge respondenten möjlighet till ett mer varierat 
uttryckssätt och en möjlighet för forskaren att upptäcka nya faktorer, vilket explorativ 
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forskning syftar till. Därtill är intervjuer användbara de gånger frågorna berör känsliga ämnen 
där svaret riskerar att påverkas av social bias, förväntningar och tendenser till att normalisera 
upplevelser (Brenner, 1981). 
 
Trots dessa möjligheter rymmer intervjuförfarandet vissa riskfaktorer som bör klargöras. 
Vanligtvis begränsar intervjuer antalet deltagare till relativt låga tal. Detta i sin tur får följder 
för generaliserbarheten och representativitet. Vidare kan reliabiliteten vara låg på grund av 
vagt definierade procedurer. Ytterligare en riskfaktor är om intervjuaren påverkar 
respondenten i dennes svar. Medvetenhet om faktorer kan skapa bias i data och åtgärder för 
att motverka dessa är således ett måste för intervjudatas trovärdighet (Kvale, 1997).  
 
Som framgår ovan är en vanlig invändning vid intervjuer och kvalitativa metoder överlag just 
den försämrade möjligheten till generalisering i jämförelse med kvantitativa metoder där 
urvalet ofta kan tillåtas vara större. Ytterligare en invändning är bristande representativitet 
(Yin, 1989). När det gäller det enskilda fallet är saken i princip densamma för en kvantitativ, 
statistisk undersökning, det är vanskligt att generalisera utifrån en enda studie. Istället behövs 
systematiska replikationer för att studera samma fenomen under olika förhållanden och ur 
olika aspekter. Detta gäller likaså för kvalitativa studier. Målet med kvalitativa studier av 
denna art är ur ett vetenskapligt perspektiv inte att göra statistiska generaliseringar utan att 
generalisera teoretiska propositioner (Yin, 1989).  
 

2.10 Intervjuer 
Vårt val att utgå från de återvändande tjänstemännens/tjänstekvinnornas syn och upplevelser 
kring repatriering har föranlett användningen av semiöppna intervjuer. För detta ändamål 
konstruerade vi en intervjuguide som tjänat som vägledning vid intervjuerna. Mot bakgrund 
av syftet anser vi detta vara den mest effektiva metoden. Härigenom gavs möjligheten att 
täcka av på förhand för repatriering relevanta områden samtidigt som respondenterna gavs 
möjlighet och frihet att själva berätta om andra faktorer av betydelse.  
 
Vid intervjuer som berör personliga aspekter går det att anta en risk för bias i svaren. Detta 
kan tänkas vara aktuellt om respondenten har haft mer personliga problem eller haft 
arbetsrelaterade misslyckanden vid hemkomsten. En semiöppen intervju anser vi dock 
stimulera öppenhet i svaren och ge en god möjlighet att skapa en förtroendefull relation, vilket 
är av yttersta vikt för accessen (Brenner, 1981). Den semiöppna intervjun gagnar härigenom 
den explorativa ansatsen vi har. 
 
Tre faktorer som vid intervjuer är av direkt avgörande betydelse för kvaliteten är de frågor 
som ställs, det vill säga intervjuguidens kvalitet, respondenten själv samt den som utför 
intervjun. Intervjuguiden konstruerade vi mot bakgrund av den tidigare forskning som gjorts 
om repatriering. Samtidigt eftersträvade vi att respondenterna skulle ges utrymme att 
ytterligare tillföra information som kan ligga utanför de områden som tidigare studier 
fokuserat på. Denna guide konstruerade vi i ett relativt tidigt skede av uppsatsen. Vi har 
därefter i takt med ytterligare litteraturgenomgång löpande kunnat revidera guiden, vissa 
frågor har tillkommit medan andra strukits. Därtill genomförde vi en pilotstudie som tjänade 
som ett test av vår intervjuguides gångbarhet. Beträffande författarnas kunskaper om att 
genomföra intervjuer kan sägas att vi båda under utbildningens gång genomfört en rad olika 
intervjuer i olika projekt. Utöver denna träning har vi förberett oss via pilotstudien samt av 
läsning av metodavsnitt som behandlar effektivt intervjubeteende (se t.ex. Brenner, 1981). En 
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av författarna har dessutom i tidigare utbildning genomgått praktisk samtals- och 
intervjuträning. 
 
När det gäller respondenten finns tre viktiga faktorer att beakta. Alla påverkar de värdet av 
intervjun. Dessa faktorer är respondentens motivation att delta i intervjun, dennes förståelse 
för frågorna samt respondentens tillgång till den information som efterfrågas (Brenner, 1981). 
Dessa tre faktorer påverkar i högsta grad vilken typ av data som ges och tolkningen av den.  
 
En motiverad respondent i det avseende att denne vill delta i studien underlättar samspelet 
under intervjun och ger rikare svar. Här bör givetvis också respondentens intresse i studien 
beaktas då det kan tänkas finnas anledning att respondenten vinklar sina svar för att gynna 
sina egna intressen av studiens resultat. Frågornas kommunicerbarhet är vidare en viktig 
faktor för intervjuns validitet, det vill säga att respondenten faktiskt förstår och besvarar det 
frågan handlar om. Respondentens tillgång till den information som efterfrågas bör också 
fastställas. Efterfrågas en händelse bör den med fördel ligga nära i tid då människans minne 
tenderar att vara selektivt och även formas av den situation man för nuvarande befinner sig i. 
Enligt dissonansteori (Nilsson, 1996) undviker människor sådan information som kommer i 
konflikt med deras nuvarande situation och självbild. Genom att ändra på den egna bilden av 
verkligheten kan händelser tolkas så att sådana potentiella konflikter förminskas. I en 
intervjusituation kan en sådan process riskera att en historisk händelses egentliga utfall 
förvanskas. I synnerhet föreligger en sådan risk om händelsen ligger långt bak i tiden. 
 
Vi har i denna studie i största möjliga utsträckning försökt hantera dessa riskfaktorer. Vi har 
eftersträvat ett urval där respondenterna återvänt till Sverige inom de senaste två åren. 
Frågorna har utformats enligt ”enklast-möjliga principen” för att underlätta förståelse och 
undvika misstolkningar. Härigenom förenklas situationen för respondenten och längre, rikare 
svar möjliggörs (Kvale, 1997).  Innan intervjun har respondenterna också informerats om vad 
studien i stora drag handlar om för att på detta vis förbereda dem mentalt. Detta har varit 
viktigt då respondenternas egna reflektioner över deras situation utgör studiens byggstenar. 
Angående respondenternas motivation anser vi att de alla varit motiverade att delta då 
repatriering varit en betydande process som de alla, och i många fall deras familjer, påverkats 
av på olika sätt. Vi har, genom våra intervjuer, fått erfara att en längre tid utomlands verkar 
skapa ett behov av att få ”prata av sig”. Detta har gynnat studiens omfattning och djup.  
 
För att nå djup och relevans i intervjuerna har de relevanta aspekterna i svaren följts upp med 
följdfrågor. Den explorativa ansatsen underlättas genom att inte låta strikt fördefinierade 
frågor styra respondentens svar. Intervjuerna har inletts med en mer allmän diskussion som 
berört respondentens position och roll inom sin organisation samt tid tillbringad utomlands. 
Genom att inledningsvis föra något som mer liknar ett vanligt samtal eftersträvades ett 
förtroende som skulle få respondenterna att känna sig mer bekväma i sin roll och bidra till 
öppnare svar. Detta förfarande bidrar till en bättre intervjukvalitet (Ejvegård, 2003). 
 
Att konstruera en intervjuguide med öppna frågor medför ofta vissa skillnader från intervju 
till intervju. Att genomföra intervjuer med en kvantitativ undersöknings krav på reliabilitet är 
därför svårt. Dock, mot bakgrund av den kunskapssyn och kontext som en kvalitativ 
undersökning tar sin ansats i kan och bör en kvalitativ intervju inte heller bedömas utifrån 
samma kriterium på reliabilitet. Till skillnad mot en hypotesprövande studie kan det snarare 
vid explorativa studier vara till fördel att vinna kunskap på bekostnad av standardisering som 
istället skulle kunna bidra med bias (Norén, 1995).  
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2.11 Trovärdighet 
Mot bakgrund av intervjuernas genomförande och de förberedelser som föregick dem, som 
beskrivits enligt ovan, anser vi att vi använt en datainsamlingsmetod med genomgående hög 
trovärdighet. Utöver datainsamlingsmetoden påverkar givetvis tolkningen av resultatet hur 
studiens trovärdighet ska bedömas. Vid kvalitativa intervjuer där respondenternas svar tolkas 
är det därför viktigt att föra en diskussion kring de slutsatser som dragits därav och på vilka 
grunder.  
 
Med utgångspunkt i respondenternas utsagor har vi tolkat hur dom påverkats i 
repatrieringsprocessen och av deras upplevelser utomlands. Här föreligger en tvåvägs 
tolkning, respondenterna tolkar deras verklighet och vi tolkar sedan deras tolkning, det vill 
säga deras utsagor. Genom denna ”dubbla” tolkning förstås vikten av att separera forskarens 
åsikter och förväntningar från respondentens svar för att undvika bias i analysen (Kvale, 
1997). Genom medvetenhet om detta möjliga problem har vi kunnat genomföra en analys där 
vi fört en interimistisk diskussion kring vilka tolkningar som görs och varför. 
 
Den kvalitativa intervjuns tolkningsprocess kan utifrån kvantitativa bedömningskriterier på 
grund av tolkningsförfarandet sägas vara behäftad med en överhängande risk för 
kontamination. Möjligheten finns att respondentens utsaga är en efterkonstruktion av 
verkligheten (se t.ex. Nilsson, 1996 samt källkritik ovan). Vidare finns en risk att det någon 
berättar är ett uttryck för något annat. Den som intervjuar skulle då kunna föranledas att tro att 
ett svar på frågan erhållits som anses vara en avbildning av verkligheten. En tolkning baserad 
utifrån detta skulle då kunna utmynna i en slutsats grundad på förvisso riktig information men 
om fel fenomen. Studiens validitet är då i uppenbar fara. Dessa risker som nämns ovan, får ses 
som den största nackdelen mot studier som denna och är något som läsaren bör vara kritisk 
mot. 
 
Den explorativa studien rymmer dock en mängd fördelar. Som beskrivits ovan utgör den 
explorativa studien ett tillfälle att studera mer sammanhängande och komplexa fenomen. 
Genom att acceptera komplexiteten av influerande faktorer och förbli öppen för att studera 
dem som en helhet ges möjligheten att klarlägga inbördes relationer faktorerna emellan. 
Samtidigt möjliggörs tillkomsten av nya faktorer. Studier av detta slag fastställer inga 
kvantitativa korrelationer mellan faktorer eller slår fast direkta orsak-verkan samband. Där 
den kvantitativa studien riskerar att skapa bias i svaren genom fördefinierade hypoteser och 
variabler skapar den kvalitativa intervjun trovärdighet genom att låta helhetens komplexitet 
komma till uttryck (Yin, 1989). 
 
Studiens validitet, definierad som att de frågor som ställs faktiskt mäter det avsedda 
fenomenet, anser vi vara hög. Genom att dra lärdom från föregående intervjusituation och låta 
detta styra eventuella modifikationer för senare intervjuer skapas en kontinuerlig förbättring 
av den interna validiteten. Att kontinuerligt sträva efter att förbättra intervjuerna på detta vis 
höjer insamlad datas trovärdighet (Huberman & Miles, 1994). Den pilotintervju som 
genomfördes tjänade vidare som en första validitetskontroll av vår intervjuguide. Huberman 
och Miles (1994) anser att den kvalitativa metoden gagnar validiteten när det gäller studier av 
olika fenomen genom att den beaktar miljö, oregelbundna företeelser och komplexiteten i 
orsaker och effekter. Utifrån vårt syfte anser vi att våra metodologiska val stärkt studiens 
trovärdighet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de förberedelser vi vidtagit i kombination med utformandet 
av intervjuguiden och respondenternas prestation har stärkt studiens trovärdighet. En grundlig 
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litteraturgenomgång talar också för att vi beaktat de centrala teoretiska aspekterna och uppnått 
vad Johansson-Lindfors (1993) kallar teoretisk mognad. Härigenom har vi kunnat beakta 
olika teoretiska förklaringssätt bakom repatrieringsfenomenet och förbättrat möjligheten till 
att hitta relevanta aspekter.  
 
Som antytts skiljer en diskussion om trovärdighet sig åt mellan kvalitativa och kvantitativa 
studier. På grund av de olika angreppssätten och ansatserna ser en diskussion om trovärdighet 
olika ut för de båda alternativen. Eftersom den kvalitativa intervjun avser att fånga in den 
omgivande kontextens dynamik utgår den till skillnad från kvantitativa studier inte ifrån att 
faktorer i miljön och andra variabler ska hållas konstanta.  Den kunskap som söks i studier 
som denna efterfrågar kunskap som är knuten till ett subjekt och måste därför granskas utifrån 
denna ansats (Norén, 1995). Reliabilitet är därför inte fruktbart att diskutera här eftersom 
frågornas semiöppna karaktär inte garanterar någon standardisering av svaren, vilket inte 
heller är meningen.  
 

2.12 Urval 
Vår empiriska studie bygger på 6 stycken djupintervjuer. Respondenterna har blivit utvalda 
utifrån kriteriet att de bott utomlands i minst 2 år. Denna tid antas vara nödvändig för att det 
ska vara relevant att prata om en anpassning till en annan kultur och därefter en märkbar 
repatrieringsprocess. En testintervju genomfördes med en sakkunnig respondent med ett 
förflutet inom Utrikesdepartementet. Genom en så kallad ”snöbollseffekt” har vi sedan, 
baserat på respondentens kontakter, funnit de personer som stämt in på vårt urvalskriterium.  

2.13 Deltagare 
Inledningsvis visade det sig vara svårt att få tag i de till en början utvalda respondenterna. 
Orsaker som hög arbetsbelastning och annan frånvaro innebar långa väntetider för intervjuer. 
Med de åtta stycken respondenter som vi intervjuat kan vi dock ge ett för studiens syfte gott 
underlag.  
 
Utöver det primära kriteriet att varje respondent skulle ha arbetat i minst två år under en 
sammanhängande tid valdes deltagarna utifrån ytterligare tre olika faktorer. Dessa var kön, 
det land de arbetade i under expatrieringen samt yrkesbefattning. Respondenterna 
representerar olika yrkesgrupper i samhället men med repatriering som knytpunkt. 
Intervjuerna gjordes med tre män och tre kvinnor, vilken ingen haft samma befattning och 
arbetsuppgifter. Vi var intresserade i personer som varit utomlands relativt nyligen för att på 
så sätt få det så färskt som möjligt.  
 

2.14 Intervjugenomförande 
Intervjuerna genomfördes på telefon och bandades i sin helhet. Alla respondenter 
informerades om detta i god tid före den inplanerade sessionen. Respondenterna fick själva 
välja den tidpunkt för intervju som passade dem bäst. Detta gjordes för att undvika en 
situation där respondenten skulle känna sig stressad. Respondenterna utlovades även 
anonymitet, vilket gav en ökad öppenhet till intervjun.  
 
Som tidigare nämnts genomfördes intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. På så vis 
säkerställdes att alla relevanta frågeområden kunde täckas av. Mallen konstruerades utifrån 
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den litteraturgenomgång och den pilotstudie vi genomfört. Som tidigare beskrivits använde vi 
oss av semiöppna frågor, givetvis med följdfrågor som uppföljning där detta krävdes. 
 
Varje intervju inleddes med att respondenten fick presentera sig själv övergripligt. Därefter 
ställdes ett antal mer öppna frågor som respondenten fick besvara. Därtill fick respektive 
respondent, i slutet av varje intervju, kortfattat berätta hur denne upplevt ett flertal olika 
faktorer knutna till repatrieringsprocessen. Dessa faktorer benämns alla i tidigare teorier och 
inkluderades här för att eventuellt finna skillnader jämfört med tidigare forskning. Exempel på 
dessa faktorer är ”känsla av avslut”, ”förväntningar” och ”support”.  
 

2.15 Bearbetning av intervjuerna 
Intervjuerna transkriberades så att ingenting väsentligt skulle missas. Ur detta togs sedan de 
mest centrala delarna ut för att summeras och tolkas. Detta har gjorts via en analysmall (se 
Appendix) som tagits fram för att systematisera analysen på ett mer stringent sätt. Genom att 
kategorisera respondenternas svar och sedan ur detta extrahera meningsbärande enheter har en 
mer djuplodande analys kunnat göras. På detta vis har tolkning av meningsbärande enheter 
gjorts parallellt med analys. Analysmallen har också medfört en möjlighet att systematiskt ta 
tillvara på värdefull information som respondenterna angivit på olika ställen i intervjuerna. 
Således kunde viss information i respondenternas utsagor relateras till varandra. Tolkning av 
empirin har gjorts utifrån den teoretiska del som återfinns i uppsatsen samtidigt som vi 
eftersträvat att tänka i nya banor.  
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3. Teori 

3.1 Bakgrund 
I den första delen av detta avsnitt presenteras en bakgrundsbild av vad repatriering är. Denna 
bakgrundsbeskrivning inkluderar även en översiktlig inblick i vad som föregår repatriering, 
nämligen expatriering. Expatriering bör beskrivas i sammanhanget eftersom 
expatrieringsperioden har stor betydelse för den senare möjligheten till smidig repatriering 
(Torbiörn, 1994). Eftersom expatriering och repatriering till stora delar (se bl.a. Belderbos & 
Heijltjes, 2005 och Selmer, 2002) är en följd av ökad globalisering presenterar vi även här ett 
reflekterande avsnitt om vad repatrieringen sker till och hur det kan tänkas skilja sig från förr. 
Även praktiska repatrieringsfrågor kommer tas upp här såsom vem som vanligtvis ansvarar 
för repatrieringsprocessen och därtill vad det är som gör det till ett problematiskt område. 
Härigenom ges läsaren en bild av hur expatriering och den följande repatrieringen kan 
påverka individ såväl som företag. Därefter kommer repatriering att beskrivas utifrån 
identitetsbegreppet och vilken roll detta kan ha i repatrieringsprocessen. 
 

3.2 Vad är repatriering? 

3.2.1 Återanpassning till hemlandet 
Repatriering kan i breda ordalag beskrivas som den återanpassningsprocess till hemlandet, 
dess kultur, normer och arbetsförhållanden som tjänstemannen/tjänstekvinnan genomgår när 
denne återvänder från en temporär tid utomlands (Suutari & Brewster, 2003). Teorier 
beskrivna här benämns således ibland med hjälp av termen repatriering och ibland med 
termen anpassning. Att komma tillbaka till hemlandet efter en längre tid utomlands innebär 
ofta ett möte med förändringar som skett och/eller att individen anpassat sig mer till det land 
där denne haft sin tjänst (Torbiörn, 1994). Hemkomsten tillbaka innebär därför att individen 
kommer i kontakt med och får återanpassa sig till ett flertal områden såsom 
hemorganisationens struktur och arbetssätt, finansiella institutioner och myndigheter, kultur, 
arbete och den sociala tillvaron hemma med släkt och vänner (Harvey, 1982; Bhaskar-
Shrinivas, Harrison, Shaffer, & Luk, 2005). 
 
Anpassningen tillbaka till hemlandet påverkar individ såväl som organisation. Många studier 
har fokuserat på repatriering utifrån ett ledningsperspektiv. Relativt få studier har använt 
empirisk data direkt från de tjänstemän/tjänstekvinnor som återvänt (Black & Gregersen, 
1991). Repatrieringsfasen får dock betydelse för både individ och organisation (Briody & 
Baba, 1991). Genom att repatrieringsprocessen berör en rad områden blir det ett fenomen som 
är svårt att förklara utifrån ett perspektiv. En rad studier har beskrivit olika sätt att förklara 
repatriering (se avsnitt nedan). Mycket tyder på att detta fenomen på grund av sin komplexa 
karaktär ej bör studeras utifrån ett endimensionellt perspektiv då det är svårt att förstå utifrån 
en parameter (Black & Gregersen, 1991). Ytterligare faktorer som pekar på komplexiteten 
med repatriering är att det föreligger en stor risk för så kallade överspillningseffekter 
(Bhaskar-Shrinivas et al., 2005). 
 
Det föreligger även en oenighet huruvida repatriering går att studera med samma metoder och 
utifrån samma angreppssätt som expatrieringsprocessen (se t.ex. Torbiörn, 1994 samt Black & 
Gregersen, 1991 för två kontrasterande synsätt. Se även avsnitt nedan). Att jämställa 
repatrieringsprocessen med expatrieringsprocessen har medfört att många organisationer 
planerar mer utförligt för expatriering men förbiser distinkta aspekter vid repatriering (Swaak, 
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1997). Samtidigt som repatriering och expatriering innehåller många gemensamma nämnare 
gällande förändring och anpassning vilket berättigar att teori byggd på expatriering används 
för att förklara repatriering visar Anderzéns studie (1998) att återanpassningen tillbaka till 
hemmaorganisationen kan vara mer problematisk för den enskilde individen än dennes tid 
utomlands. 
 

3.2.2 Repatrieringsbegreppets mångfald 
Att repatriering är ett mångfacetterat fenomen får givetvis följder för eventuella förklaringar 
och begrepp, vilka som används och vilka följder det får för förståelsen av 
repatrieringsprocessen. Studier visar att det föreligger personliga faktorer (Holopainen & 
Björkman, 2005), kulturella faktorer (Adler, 2002) och organisatoriska faktorer (Baruch & 
Altman, 2002) som inverkar. Därtill kommer faktorer som betydelsen av sociala relationer 
som make/maka och jobbspecifika faktorer som rolltydlighet och autonomi (se fig.1 för en 
översikt av den komplexa bilden av faktorer som kan tänkas influera anpassningen).  
 

Personliga 
faktorer 

Organisations Kulturell 
faktorer anpassning 

Arbets 

 
Figur 1. Översiktlig illustration av hur anpassning kan studeras. (Bhaskar-Shrinivas et al. 2005). 
 
Konsekvenser av detta blir att en beskrivning av den ena repatrieringssituationen ofta skiljer 
sig från andra. Individuella skillnader försvårar ytterligare en heltäckande förklaringsansats. 
Inledningsvis kan dock nämnas en modell av Black, Mendenhall och Oddou (1991) som visar 
på olika dimensioner av anpassning samt faktorerna tid och kulturellt avstånd som generellt 
anses vara av betydelse för anpassning (Black & Gregersen, 1991; Stahl & Caligiuri, 2005). 
 
Black et al. (1991) har lagt fram en modell över anpassning som tillhör en av de mest citerade 
modellerna. De har gjort en uppdelning av anpassningsbegreppet till tre dimensioner. 
Generell eller kulturell anpassning är anpassningen till icke jobb relaterade faktorer såsom 
levnadsstandard, hälsovård, mat och transportsystem. Interaktion är en annan dimension av 
anpassning och avser umgänget med andra människor såväl på jobbet som utanför. Arbetet är 
en tredje dimension och behandlar hur väl individen anpassar sig till arbetet. Modellen, 
ursprungligen skapad utifrån expatriering (Black, 1991), har sedermera tillämpats för att 
förklara typer av anpassning vid repatriering (Black & Gregersen, 1991).  
 

Kulturella 
anpassning faktorer 

Jobbspecifika Interaktions 
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Viss kritik har dock riktats mot denna modell för att den ej beaktar överspillningseffekter 
(Bhaskar-Shrinivas et al., 2005). Den erbjuder dock en god konceptuell inblick och förståelse 
över den bredd studier av repatriering spänner över, vilket bekräftar mångdimensionaliteten i 
begreppet. Här kan det vara på sin plats att kort nämna, att ur ett identitetsperspektiv, med 
identitet som en social konstruktion, blir de viktigaste faktorerna i ovanstående modell de 
kulturella, de jobbspecifika eller yrkesrelaterade samt de sociala faktorerna. 
 
Huruvida repatriering bör studeras genom dess enskilda beståndsdelar eller genom att försöka 
fånga helheten råder fortfarande delade meningar om (Haslberger, 2005). Traditionen att 
relatera olika faktorer till varandra genom korrelationer har bland annat kritiserats för att inte 
kunna förklara variationer i upplevelser hos dem som återvänder till hemmaorganisationen. 
Vidare kritiseras även en uppdelning av repatrieringsbegreppet för att missa betydelsefulla 
relationer mellan olika dimensioner av begreppet. Haslberger (2005) kritiserar uppdelningen 
av anpassning för att vara för snäv. Haslberger menar att resultaten av detta blir för 
endimensionella, uppdelade på anpassad eller ickeanpassad vilket missar variationsrikedomen 
och producerar onyanserade resultat. 
 
Två faktorer som anses ha stor betydelse för hur smidigt anpassningsprocessen går är, som 
nämndes ovan, tid och kulturellt avstånd (Black & Gregersen, 1991; Stahl & Caligiuri, 2005). 
Med tid menas den tidsperiod som individen tillbringat utomlands. Desto längre tid desto mer 
förutsätts individen förändras. Med kulturellt avstånd menas skillnaden mellan det egna 
landets kultur och det land där individen bor och jobbar. Sålunda är skillnaden större mellan 
ett EU-land och ett sydamerikanskt land än skillnaden mellan två EU-länder. Desto större 
skillnad desto större förändring kan antas (Black & Gregersen, 1991).  
 

3.2.3 Repatrieringsförloppet 
Tidens betydelse för anpassningen tillbaka bygger, som nyss sagts, på antagandet att ju längre 
tid en individ tillbringar i ett annat land desto mer anpassar sig denne till just den kulturen, 
dess seder och vanor. Av detta följer att hemkomsten till det egna landet därefter riskerar att 
bli mer problematiskt. Förloppet där anpassningen sker har i litteraturen ofta beskrivits som 
en U-kurva. Att anpassningen sker enligt detta mönster har fått stöd i flera studier (Torbiörn, 
1976; Baruch & Altman, 2002; Bhaskar-Shrinivas et al., 2005; Black & Gregersen, 1991). 
 
Denna U-kurva teori användes ursprungligen för att beskriva förloppet vid möten med nya 
kulturer och så kallade kulturchocker men har sedermera vunnit acceptans för att användas 
vid beskrivning av återanpassningsförloppet vid repatriering (Baruch & Altman, 2002). Adler 
(2002) har visat att återanpassningen till det egna landet till stora delar är svårare än 
anpassningen som krävdes utomlands. Adler får stöd av bland annat Torbiörn (1994) som 
hävdar att anpassningen tillbaka till hemlandet är svårare på grund av dom förväntningar 
individen bär med sig. Även om individen vid en flytt utomlands bär med sig förväntningar 
via stereotyper är dessa enklare att förändra då de inte har samma invanda mönster som 
erfarenheter hemifrån har. 
 
U-kurvan har beskrivits som tre faser (Black & Gregersen, 1991). Den första fasen präglas av 
ett intresse för den nya miljön. Här upplevs allt det nya ofta som något exotiskt och 
spännande. Ofta kan individen idealisera den nya miljön i ett initialt skede. Efter denna fas, 
som anses vara mindre än två månader konfronteras individen mer med förändringar och 
skillnader som tydligare skiljer sig gentemot tidigare normer och levnadssätt. Detta stadium 
beskrivs ibland som en kulturchock då individen ofta reagerar tydligast här med frustration 
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och ängslan (Adler, 2002). Den tredje fasen karaktäriseras av en gradvis anpassning från 
individens sida till den nya miljön. Individen har då lärt sig att tolka och förstå normer och 
kulturella symboler. Interaktionen med omgivningen upplevs då ofta som smidigare och mer 
oproblematisk. Vanligtvis tar det cirka ett år till cirka ett och ett halvt år innan en fullständig 
anpassning skett (Adler, 2002). U-kurvans tillämpning på återanpassningsprocessen har varit 
omdiskuterad (se t.ex. Torbiörn, 1994), vilket kommer diskuteras senare i detta kapitel.  
 

3.2.4 Förebyggande åtgärder 
En rad åtgärdsprogram har utformats utifrån den beskrivning som U-kurvan ger av problemet 
med att röra sig mellan olika länder för längre vistelser (Morris & Robie, 2001). Dessa 
träningsprogram är främst avsedda för att förbereda individen för tjänstgöringen utomlands då 
expatriering i praktiken behandlas som det problematiska (Brewster, 2004; Swaak, 1997) men 
bör även ha betydelse för repatrieringsprocessen (Black & Gregersen, 1991).  
 
Då en tjänst utomlands ofta är en betydande kostnadsökning för en organisation krävs 
effektiva program för att i snabbast möjliga mån få individen att övervinna eventuella 
kulturchocker och prestera i nivå vad denne gjort hemma (Morris & Baker, 2001). 
Träningsprogram som dessa motsvarar ofta cirka en till fem dagar och omfattar vanligtvis 
både den som är tillsatt för tjänsten och dennes familj. Träningsprogrammen ges i regel 
mellan tre månader och tre veckor innan avresa. Huruvida dessa träningsprogram ger någon 
bestående effekt till fördel för den utsände och dennes familj kan inte fastställas med säkerhet 
då varierande resultat har erhållits (Bhakar-Shrinivas et al., 2005; Morris & Baker, 2001). 
Vissa studier har erhållit så varierande resultat på sambandet mellan sådana träningsprogram 
och anpassning som korrelationer som varierat mellan -0,42 (Black, 1988) och 0,57 (Earley, 
1987).  
 
Mot bakgrund av den process som U-kurvan beskriver försöker dessa träningsprogram, 
generellt sett, åstadkomma förändringar hos individen genom kulturmedvetenhet, 
attributionsträning och kulturell assimilation (Morris & Baker, 2001). Kulturell medvetenhet 
omfattar kunskap om och färdighet i att identifiera kulturspecifika komponenter och deras 
betydelse för att förstå dess användande och inflytande i andra kulturer. Med kunskap därom 
underlättas interaktionen med andra och anpassningen går snabbare. Med hjälp av 
attributionsträning kan individen lättare förstå hur medlemmar av en annan kultur tänker 
(Morris & Baker, 2001). Att kunna förstå konsekvenserna av en viss kulturs påverkan på dess 
medlemmars sätt att resonera och tänka anses som särskilt viktigt för att kunna klara en 
anpassning. Kulturell assimilation syftar till att, genom verklighetstrogna sociala situationer, 
försöka få individen att fatta beslut grundade på kulturell förståelse. Genom denna träning lär 
sig individen att utifrån slutsatser om kulturella aspekter anamma ett lämpligt förhållningssätt 
som syftar till att underlätta en anpassning.  
 

3.3 Varför expatriering? 

3.3.1 Globalisering med möjligheter för individ och organisation 
Öppnare landsgränser har bidragit till att företag och organisationer i högre utsträckning än 
tidigare måste förstå externa förhållanden och omvärldssituationen för att förbli 
framgångsrika. För många företag kommer större andelen av intäkter från andra länder än det 
egna. Denna globala konkurrens har medfört att organisationer i allt större utsträckning väljer 
att placera personal från hemmaorganisationen i andra länder (Eschbach, Parker, & Stoeberl, 
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2001; Suutari & Brewster, 2003). För företaget blir fokus på en global strategi nödvändig. 
Som en grundläggande beståndsdel i en sådan strategi fungerar hanterandet av de mänskliga 
resurserna (Adler, 2002). 
 
En ökad globalisering får således konsekvenser för organisationers personalstrategi, hur 
personal rekryteras och huruvida enheter i andra länder ska besättas av anställda från 
organisationens hemland eller rekryteras från den lokala sfären. Ett påstående som ofta förs i 
samband med globalisering är att organisationers struktur och rutiner standardiseras (Ahrne & 
Papakostas, 2002). Som en följd av detta skulle då möjligtvis anställda lättare kunna förflytta 
sig mellan olika länder men ändå känna igen sig i organisationsstrukturen. Trots detta tyder 
mycket på att den sfär där människor hämtar sina värderingar och förankrar sin identitet inte 
genomgår samma globalisering (Torbiörn, 1994).  
 

3.3.2 Anledningar för individen 
För individen kan ett uppdrag utomlands utöver den personliga utvecklingen betyda mycket 
för framtida karriärmöjligheter. Den individuella anledningen till att åka utomlands kan delvis 
förklaras utifrån vilken typ av organisation individen företräder (Baruch & Altman, 2002). I 
många större globala organisationer är utlandstjänst en naturlig del i en framtida karriär och är 
således något som ses som naturligt för den som gör anspråk på högre positioner. För andra 
kan det handla om att bli anlitad som konsult av en organisation för att på dennas vägnar 
utföra något arbete (Torbiörn, 1994).  
 

3.3.3 Anledningar för organisationen 
För organisationen finns en mängd olika förklaringar till varför någon från 
hemmaorganisationen ska tillsättas för en tjänst utomlands istället för att rekrytera personal 
med lokal förankring. Tidigare forskning visar en generell samstämmighet över de tre 
faktorerna kontroll, kontakt, och kunskap som de mest inflytelserika över valet av att rekrytera 
individer från hemmaorganisationen (Belderbos & Heijltjes, 2005; Morgan et al., 2004; 
Bossard & Peterson, 2005). 
 
Genom att tillsätta tjänster med personal från det egna landet kan organisationer göra ett 
försök att föra hemmaorganisationens synsätt och normer vidare (Torbiörn, 1976). Att tillsätta 
tjänster utomlands med personal från hemlandet fungerar i detta avseende som en kontroll-, 
och styrfunktion. Genom att fysiskt placera någon på plats ges en överblick över läget som 
formella styrsystem inte alltid kan förse hemmaorganisationen med och underlättar en 
koordinering av organisationsstrategier (Morgan et al., 2004). Härigenom får 
hemmaorganisationen och dess ledning det globala perspektiv som behövs för strategiska 
beslut (Bossard & peterson, 2005). 
 
Utöver den kontrollerande funktionen spelar utlandsplaceringar ofta en kommunikativ roll. 
Den utlandsstationerade fungerar ofta som informationskanal och kommunikatör. I denna roll 
blir individen en länk till moderbolaget som fungerar som serviceorgan, snarare än 
kontrollinstans (Torbiörn, 1976). Faktorer såsom beslut, ledarskap och motivation guidas till 
viss del av principer som kan anses vara generella och universellt tillämpbara. Anpassningen 
till lokala och kulturella kontexter kan dock vara avgörande för misslyckande eller framgång 
(Adler, 2002). En från hemmaorganisationen utplacerad individ med lokal kännedom kan då 
fungera som effektiv kommunikatör och förankra moderorganisationens policy i den lokala 
kontexten (Torbiörn, 1976). 
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Att använda sig av expatriates för kunskapens skull har två orsaker. Dels handlar det om att 
förse utlandsenheten med den kompetens som hemmaorganisationen besitter. Om det är fråga 
om en organisation hemmahörande i ett i-land som verkar i ett u-land kan mycket kunskap 
behöva förmedlas, generellt behövs mer specifik teknisk kunskap (Torbiörn, 1976). Utöver 
detta kan en utlandsstationering ha en kunskapstransfererande funktion för organisatoriskt 
lärande (Holopainen & Björkman, 2005). Genom att stationera anställda utomlands i ett eller 
några år kan en organisation sen dra lärdom från erfarenheter och den kunskap som den 
repatrierande individen anskaffat (Bossard & Peterson, 2005).  
 

3.4 Vad händer under utlandsvistelsen? 
Vad som sker under utlandsvistelsen varierar naturligtvis från fall till fall. Ändå kan det vara 
nödvändigt med en generell beskrivning av vad den utlandsstationerade kan komma att möta 
och hur detta påverkar individen under dennes tid utomlands. Detta för att få en bild av vilka 
tänkbara relationer det kan finnas mellan expatrieringsprocessen och repatrieringsprocessen 
och förstå skillnaderna i situationen mellan att bo utomlands och hemma i det egna landet.  
 
Mot bakgrund av teorin om ett anpassningsförlopp som liknar en U-kurva (Torbiörn, 1976) 
bör individen befinna sig i den nya miljön åtminstone ett år för att mer betydande 
anpassningar hos individen ska äga rum (Adler, 2002). När en längre tid förflutit är det 
troligare att individen anpassat sig till den aktuella miljön och till stor del accepterat det sättet 
att leva, tänka et cetera. Därmed är mycket av det initiala motstånd som en individ kan känna 
gentemot förändringar reducerat vilket underlättar inlärning och utveckling i den nya 
situationen. På detta vis är expatrieringsperioden även ett utmärkt tillfälle för att skaffa ny 
kunskap, för både individen och organisationen (Brewster, 2004).  
 
Expatriates kan således genomgå en process som leder till förändringar hos såväl individens 
personliga egenskaper som arbetsrelaterad kompetens (Baruch & Altman, 2002). Eftersom 
situationen utomlands ofta skiljer sig i stor utsträckning mot för hemma kan utlandstjänsten 
för individen vara en nödvändig erfarenhet för att utveckla egenskaper som behövs för en 
vidare karriär (Adler, 2002). Genom att expatriates ofta konfronteras med helt nya miljöer och 
människor från andra kulturer utvecklar dem ofta värdefulla ledaregenskaper. Social 
kompetens och förmågan att förstå andra rapporteras ofta. Vidare så ökar vanligtvis toleransen 
gentemot andra och förmågan att hantera osäkerhet vilket generellt anses viktigt för att kunna 
fungera optimalt i nya miljöer (Black & Mendenhall, 1990). Vidare så rapporteras ofta tiden 
utomlands som något som försett individen med en förmåga att se saker och ting ur olika 
perspektiv (Adler, 2002).  
 
Av detta framgår att det finns ett organisatoriskt behov av att tillgodogöra sig nyttan av 
individens utveckling utomlands (Brewser, 2004; Lazarova & Caligiuri, 2001). Expatriates får 
vanligtvis en friare roll och större ansvar vid tjänsten utomlands. Graden av autonomi i arbetet 
är därför många gånger betydligt högre än arbetet i hemmaorganisationen (Borg, 1988). När 
individen väl lärt sig hantera den nya situationen utomlands blir resultatet ofta ett högre 
självförtroende (Peltonen, 1998). 
 
Utöver arbetssituationen påverkas ofta individens personliga situation på ett betydande sätt. 
Samtidigt som tjänsten utomlands kan ge nya kunskaper och stimulera utveckling kan den 
medföra osäkerhet om framtiden (Torbiörn, 1976). Individens band till hemlandet och 
människorna där påverkas beroende på hur långt ifrån hemlandet individen bor, vilka 
kontaktmöjligheter som finns och till vilken grad verksamheten utomlands är kopplad till 
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verksamheten i hemlandet. Både på ett privat och arbetsmässigt plan påverkas individens 
relationer. Som kontrast till det som kan vinnas utomlands finns risken att sociala nätverk i 
hemlandet försämras (Feldman, 1991). Vidare innebär en flytt utomlands nya roller och 
förväntningar (Torbiörn, 1976). Arbetsrollen präglas, som redan nämnts, ofta av en högre 
grad av autonomi. Hemmaorganisationen kan vanligtvis inte heller förutse alla situationer 
som den utsände måste ta ställning till. Högre autonomi blir därför en naturlig följd. 
Emellertid kan det dock leda till oklara förväntningar eller motstridiga förväntningar mellan 
hemmaorganisationen och från den lokala omgivningen (Torbiörn, 1976).  
 
Tidigare studier visar att faktorer i och utanför arbetet kan ha överspillningseffekter (Bhaskar-
Shrinivas et al., 2005). Som en följd av detta förändras ofta individens sociala och personliga 
situation. I svenska företag är skilsmässor särskilt vanliga bland personer som tjänstgjort 
utomlands (Torbiörn, 1976). De interna rollerna inom familjen liksom den ekonomiska 
situationen genomgår många gånger märkbara förändringar. Sådana rollförändringar och 
eventuella rollkonflikter kan orsaka stresspåslag och oro (se bland annat Dipboye et al och 
Smith & Howell, 1994). Denna så kallade medföljarproblematik, det vill säga faktorer 
relaterade till de personer som flyttar med utomlands (Black & Gregersen, 1991) rapporteras 
ofta som ett återkommande problem. Adler (2002) hävdar att tiden utomlands ofta är svårare 
för medföljare än för den som åker i tjänsten. Anledningen, menar Adler, är att i tjänsten är 
engelska det dominerande språket och individen möter personer som är i samma situation. 
Medföljare däremot, kommer i mer direkt kontakt med kultur och lokala invånare utan att få 
tillgång till de gemensamma referenspunkter som delas på ett jobb.  
 

3.5 Repatriering till vad? 
Som tidigare nämnts så har expatriering av många organisationer setts som ett måste för att 
utvecklas och behålla konkurrenskraft (Adler, 2002). Mot denna bakgrund synes expatriering 
bli ett allt vanligare inslag i arbetslivet.  
 
Samtidigt som detta då kan förväntas bli ett vanligt förekommande fenomen i arbetslivet kan 
det vara intressant att fråga hur repatriering nu skiljer sig mot tidigare med tanke på 
utvecklingen av arbetsmarknaden. För flera decennier sedan var en flytt utomlands 
förmodligen ett större steg än idag. Kontakten med hemlandet skedde företrädesvis med brev 
eller telefon. Tjänstgöring i ett u-land kunde kanske till och med innebära frånvaro av det 
senare. Den tekniska utvecklingen har sedermera möjliggjort en krympning av avståndet hem. 
Det har blivit lättare att hålla kontakten med hemlandet och att åka hem över helger. Antalet 
som jobbar utomlands är betydligt fler idag än tidigare varför det finns goda möjligheter att 
umgås med andra av samma nationalitet. Mot bakgrund av detta går det att identifiera stora 
skillnader gentemot förr gällande individens relation till den egna nationen och det sociala 
livet hemma (Torbiörn, 1976).  
 
Detta fenomen, att arbetsmarknaden utvidgas till att gälla hela världen, kan tänkas få en rad 
följder, för individ såväl som organisation. I takt med globalisering och en strävan efter 
effektivitet standardiseras även många organisationers struktur och olika interna processer och 
system (Ahrne & Papakostas, 2002). Mot bakgrund av ovanstående resonemang om ökad 
internationell kontakt och en utveckling som gjort det lättare att ha en kontinuerlig kontakt 
med hemmalandet går det fråga sig om repatriering, och även expatriering är lättare nu än för 
några decennier sedan. Detta besvaras inte med lätthet och är inte heller något som ämnas 
göras i denna uppsats. Det förblir dock intressant eftersom en organisations antaganden därom 
får konsekvenser för hur organisatoriska arbetsprocesser utformas.  
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I många avseenden kan repatriering tänkas vara lättare i nuläget med tanke på att möjligheten 
till kontinuerlig kontakt med hemlandet gör att en total återanpassning aldrig behöver bli 
aktuell (Torbiörn, 1994). Som utlandsstationerad går det hålla sig ajour med 
händelseutvecklingen på hemmaplan. Å andra sidan finns det många faktorer hos såväl 
individ som hemmamiljö som kan förändras men som svårligen låter sig förmedlas via 
teknikbaserade medier. Kommunikation sker på en rad plan med såväl verbalt som icke 
verbalt språk (Anderzén, 1998). Tänkbart är här också att individer kommer att utveckla fler 
roller i sitt liv. Detta underlättar byten mellan olika miljöer men kan å andra sidan bli 
påfrestande för den enskilde i form av rollkonflikter och oklar rollidentitet (Torbiörn, 1976). 
Den sociala sfär där människor bygger stora delar av sin identitet kan tänkas förbli viktig och 
något som individen behöver stå i direkt kontakt med för att fullständigt förstå signaler och 
utvecklas i samma takt (Torbiörn, 1994).  
 

3.6 Vem ansvarar för repatrieringsprocessen? 
De flesta organisationer har ett system där hemmaorganisationen handhar frågor som gäller 
den återvändande individen (Sparrow & Hiltrop, 1990). Det kan då vara, i synnerhet om det 
gäller ett större företag, human resource avdelningen som bär ansvaret. Denna avdelning 
ansvarar då för aktiviteter såsom rekrytering, förberedelser, placering, belönings- och 
bedömningssystem (Baruch & Altman, 2002). I detta avseende hanteras expatriering och 
repatriering även som en fråga för karriärplanering (se fig. 2 för en karriärcykel för en 
expatriate/repatriate).  
 

Tjänstgöring 
hemma 

Orienterande 
förberedelser 

Rekrytering Urval 

 
Figur 2. Karriärcykeln för en utlandstjänst. 
 
Samtidigt pekar tidigare studier på att hanteringen av repatriates i praktiken inte fungerar 
tillfredsställande med följden att den återvändande får svårt att anpassa sig tillbaka till 
hemmaorganisationen (Brewster, 2004; O’Sullivan, 2002). Att repatrieringsprocessen visat 
sig vara förenat med vissa problem för både individ och företag föranleder att fenomenet 
erhåller ett strategisk handhavande (Torbiörn, 1994). Någon specifik plan för hur repatriering 
ska utformas kan vara svår att definiera då situationen för den återvändande ofta skiljer sig åt 
mellan olika fall. Resultaten av tidigare studier (Bossard & Peterson, 2005; Suutari & 
Brewster, 2003) visar att det finns en otillräcklig överblick över expatrierings- och 
repatrieringsprocessen där individen efter att ha lämnat hemlandet lätt ”glöms bort”. Detta 
”out of sight – out of mind” företeelse bekräftas även av andra studier (Allan & Alvarez, 
1998).  
 
En lyckad repatrieringsprocess förutsätter kunskap om vad den enskilde gått igenom samt 
vilka nya kunskaper, färdigheter och förmågor denne utvecklat under tiden utomlands. 
Återanpassningen bör resultera i dels att individen återanpassar sig i den bemärkelsen att han 

Global 
tjänstgöring 

Återvändande Debriefing Återgång till 
hemmaorg. 
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eller hon trivs och känner sig motiverad, dels i en tillfredsställande effektivitet (Feldman, 
1991). Generellt kan följande kriterier användas för en bedömning av repatrieringsförloppets 
utfall: 
 

• En prestation av individen som motsvarar den kvalitet och kvantitet som dennes 
överordnade kan förvänta sig. 

 
• Positiv attityd till jobbet. 

 
• Möjlighet för individen att använda sig av sina förvärvade kunskaper, färdigheter och 

förmågor i hemmaorganisationen. 
 
• Möjlighet till fortsatt karriär som minst motsvarar möjligheten för dem som inte 

tjänstgjort utomlands. 
 

• Individens önskan att fortsätta jobba inom organisationen. 
 

• Hanterbara nivåer av stress. 
 

Dessa kriterier återkommer som generellt lämpliga bedömningsgrunder vid repatriering 
(Feldman, 1991; O’Sullivan, 2002). Om inte organisationen kan använda sig av den kunskap 
som individen akvirerat anses inte investeringen i en utlandsplacering vara effektiv. Vissa 
studier visar på en underlåtenhet i praktiken att debriefa sin personal vid hemkomsten (Moran, 
i Feldman, 1991). Vidare bör en utlandsstationering inte underminera individens möjligheter 
till karriäravancemang vid hemkomsten. Det bör finnas en planering för vilken tjänst 
individen kommer att få vid hemkomsten. Att säkerställa att individen vill fortsätta jobba 
inom organisationen är viktigt av både finansiella skäl och för att möjliggöra ett 
organisatoriskt lärande. Som en något självklar men ändock betydande faktor måste 
organisationen stötta den återvändande och säkra att denne inte upplever stress av kulturbytet 
som försvårar för individen att möta nya krav (Feldman, 1991).  
 

3.7 Vad gör repatriering till ett problem? 
Trots en ökad uppmärksamhet kring repatriering och hur den bör hanteras är detta fortfarande 
ett område som erhållit lite uppmärksamhet i förhållande till de problem som kvarstår. Många 
organisationer saknar fortfarande metoder för att stödja ett organisatoriskt lärande och dra 
nytta av den erfarenhet som deras återvändande personal har. En misslyckad repatriering får 
konsekvenser för både individ och organisation (Bossard & Peterson, 2005).  
 
Som en följd av detta uttrycker många återvändande en önskan att få lämna den egna 
organisationen. Enligt Adler (2002) vill ca 20 % av dem som fullgjort en tjänstgöring 
utomlands lämna organisationen efter hemkomsten. Trots en till synes ökad kunskap om den 
problematiska sidan av repatriering kvarstår svårigheterna för de återvändande. För många 
repatriates betyder hemkomsten ett möte med ett hemland och en omgivning som inte var som 
den var vid flytten utomlands och inte heller är vad den väntas vara. Besvikelse vid 
hemkomsten är således vanligt (Adler, 2002).  
 
En förklaringsansats till den besvikelse som ofta finns hos återvändande är hur tiden 
utomlands påverkat synen på hemlandet. Som en konsekvens av U-kurvans förlopp (se 
exempelvis Torbiörn, 1976) och den kulturchock som kan upplevas efter en tid utomlands är 
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det en vanlig företeelse att det egna landet idealiseras. Ett förhärligande av hemlandet när 
individen befinner sig i svåra situationer i andra miljöer kan ses som människans försvar mot 
påfrestningar. Genom att förhärliga hemmamiljön tillåter man sig fly verkligheten och längta 
efter framtiden då individen kan resa tillbaka till sitt eget land (Stahl & Caligiuri, 2005; 
Selmer, 2002). En sådan idealisering eller romantisering av hemlandet har tyvärr visat sig 
vara mindre bra som metod för att hantera påfrestande situationer. Vid hemkomsten stämmer 
sällan dessa rekonstruerade minnen överens med verkligheten vilket för individen blir en 
besvikelse (Adler, 2002).  
 
Återvändande individers reaktion, som den beskrivs ovan, liknar den vid 
expatrieringsförloppet. Först upplevs en glädje i att, vid återvändandet, återse den gamla 
miljön. Sedan upplevs ofta en svacka i sinnesstämningen för att individen sedan återgår till sin 
normala sinnesstämning (Adler, 2002). I detta avseende påvisas likheter mellan expatrierings- 
och repatrieringsprocessen vilket stöder tidigare studier som använt samma förklaringsmodell 
för de två fenomenen (Baruch & Altman 2002; Black & Gregersen, 1991). En skillnad här 
finns dock i att individer vid repatriering ofta upplever det initiala goda humöret som ganska 
kortvarigt (Adler, 2002).  
 
Som kontrast till detta har Suutari och Brewster (2003) genomfört en longitudinell studie på 
finska expatriates vilket möjliggjort en jämförelse mellan deras upplevelser och åsikter under 
tiden utomlands och efter att dem återvänt. Suutari och Brewsters studie stödjer Adler (2002) i 
att många återvändande lämnar sin organisation. Tvärtemot många andra studier ansåg dock 
de finska repatriates som tjänstgjort utomlands att deras förväntningar oftast stämde överens 
med den verklighet de senare kom att möta. Vidare ansåg de sig inte ha stött på några större 
besvär vid hemkomsten. De finska repatriates som Suutari och Brewster intervjuat ansåg dock 
att det var deras egen kompetens som bidragit till en lyckad repatriering snarare än 
hemmaorganisationens rutiner och agerande.   
 
Som redan nämnts är förklaringsansatserna bakom repatrieringsprocessen många. Då 
individuella faktorer spelar in kan det också vara svårt att uttala sig om hur stort problemet är. 
Borg (1988) visar dock att så många som 80 % av dem som återvänder till Sverige håller helt 
eller delvis med om att det är förenat med återanpassningsproblem. Problematiken kring 
repatriering är varierande och påverkas av, som tidigare nämnts, tidslängden utomlands och 
kulturellt avstånd. Även vilken typ av hierarkisk position individen har i organisationen har 
visat sig ha effekt på återanpassningsförloppet (Stahl & Caligiuri). Litteraturen (Adler, 2002; 
Allen & Alvarez, 1998; Eschbach, 2001; Harvey, 1982; Lazarova & Caligiuri, 2001; 
Sparrow& Hiltrop, 1994)  visar dock på några återkommande problem i form av: 
 

• Karriärsvårigheter. Behovet från organisationens sida att få en tjänst tillsatt utomlands 
kan vara stor. Det är dock inte säkert att behovet att fylla en position i 
hemmaorganisationen finns vid repatrieringsfasen. Under expatrieringsfasen kan 
individen falla offer för ”out of sight – out of mind” fenomenet och få svårt att hitta en 
karriärväg när denne väl är tillbaka i hemlandet. 

 
• Kommunikationsbrister. Dålig kommunikation mellan den anställde och 

hemmaorganisationen under expatrieringsfasen bidrar till både personlig och 
yrkesmässig isolation. 
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• Minskad motivation. Ofta innebär en flytt till hemlandet att individen får en tjänst som 
präglas av mindre autonomi i jämförelse med utlandstjänsten. Detta kan i sin tur 
resultera i minskad effektivitet samt byte av arbetsgivare. 

 
• Rekryteringsproblem. Om organisationen ger signaler om att det inte är karriärmässigt 

fördelaktigt för individen att jobba utomlands kan problem att rekrytera anställda för 
framtida uppdrag uppstå. 

 
• Underutnyttjande av den återvändande. En felaktig bedömning av vad den 

återvändande kan prestera kan resultera i outnyttjad organisatorisk kunskap. En 
underbedömning av individer från överordnade kan också resultera i känslor av 
besvikelse och mindre motivation vilket även kan leda till byte av arbetsgivare. 

 
• Förlust av nyckelpersoner. Om hemmaorganisationen saknar strategisk planering för 

hur den återvändande ska tas in i tjänst igen kan andra organisationer framstå som mer 
lockande att arbeta för. De managementfärdigheter som ofta tränas upp utomlands kan 
vara värdefulla för många andra organisationer. 

 
Utöver ovanstående faktorer som är menat som en sammanfattning över de till arbetet 
vanligaste problemen följer återanpassningsproblem till hemlandets kultur och det sociala 
livet. Ändrad levnadsstandard, boendesituation och ekonomisk situation är andra områden 
som kan bli problematiska för individen vid hemkomsten (Peltonen, 1998).  
 

3.8 Repatriering ur ett identitetsperspektiv 

3.8.1 Begreppet identitet  
Historiskt sett går det urskilja tre olika perspektiv på begreppet identitet (Kohonen, 2005). Ur 
ett strikt biologiskt perspektiv anses individen födas med en slags kärnidentitet som förblir 
stabil under individens livstid. Ett postmodernt perspektiv på identitet har motsatta åsikten. Ur 
detta perspektiv anses individen ha en föränderlig identitet som utvecklas under livets gång. 
Till följd av detta blir individens identitet allt mer fragmenterad som en konsekvens av olika 
rollidentiteter (Czarniawska-Joerges, 1994). Ur ett sociologiskt perspektiv anses individen ha 
en identitet som till viss del är genetiskt betingad och således relativt stabil under en livstid. 
Utöver detta antas dock individen utveckla sin identitet som även är påverkad av ”signifikanta 
andra” (Kohonen, 2005). Således utvecklas identiteten hos en individ, enligt detta perspektiv, 
främst genom interaktion med andra i närmiljön.  

 

Det sociologiska perspektivet (andra benämningar som förekommer är till exempel 
interaktionsteori och social identitetsteori) är vanligt förekommande i organisationsforskning 
(Arnett, 2002; Kohonen, 2005; Lindgren & Wåhlin, 2001). Betydelsen av andra människor 
och social miljö för individens reflekterande över den egna identiteten och dess utveckling har 
även stöd i den psykodynamiska skolan (se exempelvis Cullberg, 2001). I möten med andra 
kulturer och i en individs anpassningsförmåga har den sociala kontexten visat sig vara 
betydelsefull för individens syn på sig själv (Arnett, 2002; Lindgren & Wåhlin, 2001). Den 
interaktion med omgivningen som individen deltar i påverkar således identitetsutvecklingen 
och den egna synen på sig själv. 
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I vilken utsträckning den sociala miljön respektive personliga faktorer och biologiska 
dispositioner styr över en individs identitetsutveckling råder delade meningar om i 
litteraturen. Generellt går det göra en teoretisk åtskillnad mellan personlig och social identitet 
där den personliga identiteten oftast är föremål för studier inom psykologi och den sociala 
identiteten oftast studeras inom sociologi (Kohonen, 2005). I identitetsutvecklingen och 
identitetskonstruktionen bör både personliga såväl som sociala faktorer ses som betydelsefulla 
(Kohonen, 2005; Caligiuri & Di Santo, 2001). Begreppet identitetskonstruktion används ofta 
inom social identitetsteori. I enlighet med vad som sagts ovan anses alltså identiteten till viss 
del konstrueras i interaktionen med omgivningen. Därav följer begreppet 
identitetskonstruktion. 

 

Arnett (2002) menar exempelvis att till följd av globalisering och de bikulturella 
rollidentiteter (kombinationen av en identitet förankrad i både lokal kultur och global kultur) 
som individer antas utveckla, kommer individers identitet i framtiden att i större utsträckning 
präglas av personliga faktorer medan sociala roller får en reducerad roll. Samtidigt, i kontrast 
till detta, tyder forskning (Hogg & Terry, 2001) på att sociala roller förblir viktiga för 
människor då de fyller två viktiga funktioner (dessa behandlas nedan). Att betrakta identitet 
som något som är både stabilt och föränderligt anses vara det mest lämpliga (Corley, Gioia & 
Fabbri, i Kohonen, 2005). Detta sistnämnda synsätt delar vi i denna studie. 

 

3.8.2 Identitetskonstruktion som en social process 
Den identitetskonstruktion som utövas i interaktion med omvärlden kan sägas vara en tvåvägs 
kommunikation. Individen försöker genom sitt sätt att uttrycka och bete sig förmedla en bild 
av hur denne vill uppfattas. Individen gör med andra ord anspråk på en viss identitet. Genom 
omgivningens reaktioner kan individens syn på sig själv bekräftas, det vill säga dennes bild av 
sig själv förstärks, eller, till viss del eller helt och hållet, förnekas (Cullberg, 2001). Den 
grundläggande idén om hur den sociala miljön påverkar individens identitet är att olika 
sociala kategorier (detta kan exempelvis vara nationalitet, arbetsgrupp, politisk grupp et 
cetera) som individen faller inom och känner tillhörighet till förser individen med en 
definition över vem denne är. Genom att identifiera sig med och bli bekräftad av omgivningen 
kan individen tillskriva sig de karaktäristika som omgivningen (gruppen) rymmer (Hogg & 
Terry, 2001).  

 

Detta sätt att interagera med omgivningen i identitetskonstruktionsprocessen fyller två 
funktioner för individen. Den ena består i att identifikationen med andra tillåter en 
kategorisering av omgivningen och även en kategorisering av sig själv. Denna socialkognitiva 
process underlättar för individen att tolka information samt förstå olika beteenden i 
omgivningen. Detta betyder då att individen genom identifiering med vissa sociala roller kan 
sägas bli preskriberad vissa beteenden och anamma ett tankesätt där information och 
symboler tolkas på ett likartat sätt inom den egna sociala kategorin (Hogg & Terry, 2001).  

 

Den andra funktionen den sociala miljön fyller är att individen genom att definiera sig som 
tillhörande till en viss social kategori kan förstärka sin bild av sig själv. Det antas att individer 
har ett behov av att se sig själva i ett positivt ljus i relation till signifikanta andra. Genom att 
identifiera sig med andra i omgivningen och på så vis skapa en social kategori som jämförs 
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med andra sociala kategorier på kriterier som gynnar den egna gruppen skapas en positiv 
självbild. Detta är en kontinuerlig process som pågår i alla åldrar (Hogg & Terry, 2001). 

 

Ovanstående process kan vara både medveten och omedveten. Kategorisering och 
självförstärkning blir då socialkognitiva funktioner som har som funktion att guida människor 
i deras vardag och upprätthålla stabilitet i identiteten. Omgivningens betydelse för individens 
syn på sig själv och den kognitiva kategorisering som individen företar sig i 
identifikationsprocessen har även beskrivits som en osäkerhetsreducerande funktion (Hogg & 
Terry, 2001). Genom att räkna sig själv till en viss kategori reduceras osäkerhet kring vad som 
är lämpliga beteenden, attityder och känslor. När en individ kommer till nya miljöer utgör 
således dessa processer en hjälp för att upprätthålla en stabil självbild och en möjlighet för 
individen att placera sig i ett sammanhang vilket underlättar interaktionen med omgivningen. 

 

Hur en individ påverkas av att förflyttas mellan olika miljöer och sammanhang kan utifrån 
ovanstående resonemang få en rad följder för individen. Vid ett miljöbyte gäller helt plötsligt 
andra referensramar än vad individen är van vid och den omgivning som individen identifierat 
sig med byts ut. Den sociala miljön som individen tidigare verkade i präglades troligtvis av 
större förutsägbarhet gällande tolkningar och beslutsgrunder. Mot bakgrund av detta är det lätt 
att förstå att en ny social miljö som skiljer sig gentemot tidigare kan innebära påfrestningar 
för individen (Torbiörn, 1994). 

 

Som tidigare beskrivits (se avsnitt om U-kurvan) genomgår individen vissa faser där denne så 
småningom vänjer sig vid den nya omgivningen (Torbiörn, 1994). Varje ny förflyttning 
innebär en ny socialisationsprocess där individen gradvis testar relationen till och likheten 
med den sociala omgivningen (Moreland, Levine & McMinn, 2001). I många fall kan det röra 
sig om att komma tillbaka till en miljö som är känd sen tidigare. I takt med globalisering och 
ökad rörlighet talas det därför om att individer utvecklar så kallade "global mindsets" med en 
förmåga att snabbt anpassa sig till olika sammanhang (Adler, 2002).  

 

Icke desto mindre tyder dock forskning på att det föreligger svårigheter med att anta ett sådant 
synsätt (Torbiörn, 1994). När en individ lämnar sin hemmiljö för en annan under en tidsram, 
så pass lång att denne hinner anpassa sig till en annan miljö, sker oftast förändringar hos 
individen såväl som i hemmiljön. Dessa förändringar, om än små, har visat sig resultera i 
olika förväntningar hos individ respektive hemmiljö vilket komplicerar förflyttningar mellan 
olika kulturellt skilda miljöer (Torbiörn, 1994).  

 

3.8.3 Nyttan av att förstå repatriering ur ett identitetsperspektiv 
Att förstå repatrieringsprocessen är nödvändigt med hänsyn till strategiska och operativa 
aspekter (Torbiörn, 1994). Tidigare studier har fokuserat på en rad faktorer som påverkar 
repatriering. Hur själva individen utvecklas under en utlandsvistelse har inte erhållit lika 
mycket uppmärksamhet (Kohonen, 2005) trots att expatriering visat sig påverka individer på 
ett sätt som får konsekvenser för återanpassningen till hemlandet och hemmaorganisationen 
(Adler, 2002; Suutari & Brewster, 2003). Den diskrepans som synes föreligga mellan 
återvändande individer och hemmaorganisationen resulterar därför fortfarande i att 
återvändande väljer att lämna hemmaorganisationen (O´Sullivan, 2002). För 
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hemmaorganisationen får den strategiska hanteringen av repatrieringsprocessen konsekvenser 
för kompetensförsörjning (Torbiörn, 1994) karriärhantering (Feldman, 1991) och 
organisatoriskt lärande (Swaak, 1997).  
 
Utan kunskap om vad som händer med individen utomlands och hur denne förändras riskerar 
repatrieringsprogram att förbise den problematik som ryms i att hemmaorganisation och 
individ utvecklas åt olika håll (Torbiörn, 1994). Det blir då svårare att återanpassa den 
återvändande tillbaka till organisationen. Som en följd av detta drabbas även individens 
inomorganisatoriska karriär samt uppstår risken att den kompetens som utvecklats utomlands 
aldrig kommer hemmaorganisationen till handa (Swaak, 1997). Att öka kännedomen om 
vilken betydelse sammanhang, kontinuitet och individens egna stil har för dennes 
identitetskonstruktion kan bidra till att förklara den återvändandes produktionsförmåga och 
effektivitet vid återvändandet. Tidigare studier pekar på att en av orsakerna till lägre 
effektivitet vid återvändandet hem är att den egna rollen inte upplevs som lika betydelsefull 
(Adler, 2002).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en identitetskonstruktion som delvis bygger på de möten, 
erfarenheter och upplevelser en individ erfar utomlands rymmer positiva såväl som negativa 
aspekter för individ och organisation. För individen kan det innebära en betydande berikning 
på både ett professionellt- och personligt plan att få möjlighet att vistas utomlands och få 
tillgång till andra kulturers referensramar (Lindgren, Packendorff & Wåhlin, 2004). Att ha 
möjlighet att bo utomlands beskrivs ofta som väldigt berikande och utvecklande och kan för 
många vara en del i ett självförverkligande (Adler, 2002). Negativa aspekter av miljöbyten 
kan vara att individens sociala sfär byts ut varvid en social otrygghet kan uppstå. I ett arbetsliv 
som präglas av många miljöbyten kan en social diskontinuitet uppstå där individen aldrig 
riktigt hinner skaffa sig någon stabilitet i relation till omgivningen (Lindgren et al., 2004). 
Byten mellan olika miljöer kan även resultera i oklarhet i förväntningar, (Torbiörn, 1994), 
rollkonflikter (Bhaskar-Shrinivas, 2005), stress (Selmer, 2002), och en osäkerhet över den 
egna tillvaron (Arnett, 2002). 
 
För organisationen har vi redan påpekat en del av den problematik som generellt förekommer 
vid repatriering. När repatrieringsprocessen studeras ur ett identitetsperspektiv blir några 
faktorer mer framträdande. Att förstå hur den återvändande utvecklats under tiden utomlands 
och införliva detta i organisationens verksamhet är ett utmärkt tillfälle för organisatoriskt 
lärande och kompetensberikning (Adler, 2002; Lindgren et al., 2004; Swaak, 1997). Att 
generera kunskap brukar ses som ett av delmålen med utlandsstationeringar. Personal som 
utvecklar en identitet som är anpassbar till många olika miljöer och kulturer ökar 
organisationens flexibilitet (jmfr Arnett, 2002). På detta vis kan organisationer göra sig mer 
oberoende och bättre rustade att möta en föränderlig omvärld (Ahrne & Papakostas, 2002). 
Samtidigt som det kan innebära fördelar riskerar organisationer att nyckelpersoner väljer att 
byta arbetsplats. "Boundaryless careers" (Feldman, 1991) är ett uttryck som innebär att 
individer ökar sin rörlighet över organisationsgränser till följd av bland annat att en 
organisation ensam inte kan erbjuda tillräckligt för individens utveckling.  
 

3.8.4 Hur påverkar repatrieringsprocessen en identitetskonstruktion? 
Mot bakgrund av föregående diskussion om identitetsskapande som en funktion av sociala 
processer (Hogg & Terry, 2001) kan repatrieringsprocessen ses i ljuset av den förändring i 
omgivning som individen möter vid bytet mellan hemmamiljö och utlandsmiljö. Detta antas 
då få konsekvenser för individens identitetskonstruktion vilket i hög grad påverkar dennes 
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relation till omgivningen och förutsättningarna för en smidig repatrieringsprocess (Feldman, 
1997). Att på detta vis se identitet som en kollektiv tillhörighet (Lindgren et al., 2004) ger 
förklaring till de möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid hemkomsten. 
 
Schein (1971) beskriver individens förflyttningar i sitt yrkesverksamma liv som förflyttningar 
över tre gränser: en funktionell gräns, en hierarkisk och en inkluderande gräns. Vid 
återvändandet hem måste individen integreras i en yrkesfunktion i hemmaorganisationen 
likväl som inta en position i hemmaorganisationens hierarki. Dessa två gränser gäller alla jobb 
specifika byten och skiljer sig därför inte nämnvärt från förflyttningar på nationell nivå 
(Feldman, 1991).  
 
Den tredje gränsen, den inkluderande, är dock av stor vikt för återanpassningsförmågan 
(Feldman, 1971) och därför avgörande för hur väl repatrieringsprocessen faller ut. Den 
inkluderande gränsen omfattar individens relationer till informella nätverk och den 
omgivande kontexten på det organisatoriska såväl som det utomorganisatoriska planet, det vill 
säga hemlandets kultur och sociala relationer på fritiden (Bhaskar-Shrinivas et al., 2005). 
Denna inkluderande gräns som individen passerar vid repatriering blir särskilt viktig då 
individen under utlandsvistelsen inte bara mött en annan kultur och omgivning utan kanske 
också varit i kontakt med referenssystem som skiljer sig gentemot hemlandets. Genom den 
utveckling och förändring individen genomgår utomlands (Adler, 2002; Torbiörn, 1994) 
uppstår ofta skillnader mellan individens vana att se på saker och ting och de rutiner som är 
förhärskande i hemmaorganisationen. Den omgivning som individen identifierat sig med och 
som i sin tur bekräftat denne byts åter ut vilket föranleder en ny socialisationsprocess 
(Moreland et al., 2001).  
 
I denna socialisationsprocess som tar vid genom återinträdet till hemmaorganisationen får 
individen på nytt identifiera sig med olika grupper, tankesätt och beteenden (Moreland et al., 
2001).  Vid en nationell förflyttning antas detta inte vara en lika stor omställning, även om det 
likväl är en process som kan ta lång tid. Vid en nationell förflyttning delar oftast individen ett 
gemensamt kulturellt referenssystem med omgivningen. Omställningssvårigheterna ligger då 
oftast i att acklimatisera sig till den nya arbetsmiljön och nya rutiner (Feldman, 1997). När det 
gäller repatriering har individen insocialiserats i en annan kultur och delar vid hemkomsten 
heller inte erfarenheter med hemmaomgivningen med avseende på förändringar i 
hemmaorganisationen och i hemlandet. Dessa skillnader i referenssystem gör det oftast 
problematiskt genom att händelser och skeenden tolkas helt olika (Feldman, 1997). 
 
Repatriering blir således svårare än andra förflyttningar på grund av den utveckling individen 
genomgått utomlands och som i sin tur påverkat dennes identitetskonstruktion (Feldman, 
1997). Studier visar på att sådana förändringar hos individen verkligen äger rum (Adler, 2002; 
Torbiörn, 1994). De nya roller som individer utvecklar under utlandsvistelsen har visat sig 
fundamentalt kunna förändra en individs syn på sig själv (Hill, i Ibarra 1999; Kohonen, 2004).  
 
Karaktäristiskt för identitetsutveckling är att det föregås av perioder där individen bryter upp 
från sin gamla miljö och kommer i kontakt med nya situationer eller där individen tvingas 
omvärdera sitt sätt att tänka och agera (Ibarra, 1999). I vardagen ges ofta inte tillfälle för 
reflektion över hur det egna livet levs och vilka antaganden som individen bär med sig. När 
vardagen däremot förändras (vid tillfällen såsom flytt till annan miljö, skilsmässa et cetera) 
och situationen betraktas i ett nytt perspektiv skapas ofta tillfälle för reflexion, vilket utgör en 
del i individens identitetskonstruktion. Diskontinuiteter i vardagen synes på detta sätt 
stimulera självreflektion och en förändring av det egna sättet att vara (Lindgren et al., 2004). 
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Under expatrieringsperioden tvingas individen ofta anpassa sig till andra sätt att leva såväl på 
det privata som arbetsmässiga planet. Utlandsvistelser under längre tid utgör därför sådana 
tillfällen där individen kan komma att ifrågasätta tidigare vanor och sätt att vara (Kohonen, 
2004). Anpassningen till en annan miljö kan därför resultera i att en individs syn på sig själv 
och omgivningen ändras (Ibarra, 1999). Detta sätt att betrakta de svårigheter som kan 
föreligga vid hemkomsten till det egna landet stämmer överens med empiriska studier som 
visar att en stor del av problematiken ligger i att individ och hemmamiljö utvecklats åt olika 
håll eller i olika takt (Torbiörn, 1994). 
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4. Empiri 

4.1 Scania - Intervju med repatriat A 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat A har tidigare varit inköpsansvarig inom Scania i Oskarshamn. 2001 åkte han och 
hans familj till Brasilien och staden San Paulo för att stanna där i 4 år som inköpsansvarig för 
den latinamerikanska kontinenten. Han flyttade dit med sin familj, hustru och en son på 2.5 år, 
2003 fick dem ytterliggare en son. ”Vi var där nere i knappt 4 år, det är en ganska stor grej 
att man skriver ut sig ur landet Sverige. Du tappar ju alla rättigheter i form av sjukvård och 
försäkringar”. Detta var första gången som han arbetade utomlands, men det fungerade 
utmärkt. ”Scania tog hand om allt det praktiska, det var en väldigt bra uppbyggnad för det i 
Brasilien. Det är en enorm stress med familj med tanke på det säkerhetsmässiga i Brasilien, 
så att Scania hjälper till med allt det praktiska runtomkring är väldigt bra.” 
 
Scania har ett etablerat system för expatriater. Det finns en speciell avdelning för dom ca 10 
svenska familjer som bor i Brasilien. Det finns en stor support som tar hand om skötsel av 
praktiska problem såsom att söka arbetstillstånd för medföljande, hitta till sjukhus med mera. 
”Den stora utmaningen är att lära sig språket, förstå kulturen och komma in i verksamheten 
man ska arbeta i. Att komma igenom nålsögat kan man säga”. 
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
Repatriaten tycker att känslan av att möta främmande människor, lära sig ett nytt språk och se 
en ny kultur ger en helt ny kompetens för honom. En ständig utmaning på alla plan både 
arbetsmässigt och socialt. Det är viktigt att integreras och ta för sig enligt repatriaten. ”Ta åt 
sig pressen på ett riktigt sätt utan att köra i diket. Lokaliseringen med Sydamerika kittlar 
mycket exotiskt och är långt hemifrån för en svensk, lite sexigare att åka till Sao Paulo än att 
åka till Düsseldorf”. 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Han tycker att han utvecklats mycket mer socialt än yrkesmässigt. Har lättare att uttrycka sig 
på ett vettigt sätt och är förmögen att lösa uppgiften i alla sammanhang. ”Jag har nog 
förändrats som ledare. Har numera ett annat angreppssätt att hantera människor och kan 
lättare ta både positiva som negativa responser.” Men man kan även lida av att man arbetat i 
en sådan hierarkisk miljö som i Brasilien. Istället för att bara köra över alla så är det smart att 
smälta in när man kommer hem. ”Vem är det som ska ändra sig, jag eller omgivningen? Det 
är en ge och ta situation.” Enligt Scania är det bra att ha utvecklat sig, att arbeta på ett litet 
annorlunda sätt när man återvänder. 
 
Hur har detta tagits tillvara av Organisationen? 
Han plockades hem till en tjänst som var likvärdig den han hade innan han åkte ut men täcker 
mer av verksamheten nu. Med den erfarenheten han inskaffade sig under sin utlandsvistelse 
har han en väldigt bra grund att stå på med tanke på det jobb han har nu. Han blev tillfrågad 
av vad han ville arbeta med när han återvände. Eftersom han arbetat i en latinsk kultur så kan 
det skilja sig nämnvärt hur mycket en ledare måste ta ansvar i sin roll i förhållande till arbetet 
hemmavid. Men det har enligt respondentens utsago fungerat väldigt bra. 
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Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
Kommunikationen byggde mycket på egna initiativ. När man uppehåller sig en längre tid 
utomlands så flyter man så sakteliga iväg från centrum av diskussionen i hemlandet och 
glöms bort. Man får se till att underhålla och uppdatera sina kontakter själv. Informationen 
har en tendens att snabbt försvinna i annat fall.  
 
”Det fanns en avdelning som vi kunde ta kontakt med, men jag tyckte inte att det fanns några 
öppna frågor som behövde ventileras. Allt löste sig över tid ändå.” 
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen 
Den som lidit mest av att komma tillbaka var hans fru och yngsta barn som föddes utomlands. 
Mycket viktigt att tänka igenom hur man vill lägga upp det när man flyttar tillbaka. Man 
måste ta tag i det mesta själv. Hustrun hade inget jobb och i Sverige var det vinterväder. ”Det 
var ett kraftigt uppvaknande från det ljuva strandlivet” enligt repatriaten.  
 
Yrkesmässigt sätt fungerade det väldigt smärtfritt enligt repatriaten. Han hade redan 
garanterat ett mer ansvarsfullt arbete. Det enda som var annorlunda är på hur sättet man 
arbetar i de två länderna. ”Vi svenskar vill inte ta beslut, utan vi vill diskutera. Medan man i 
Sydamerika ville ha ett direkt fattat beslut.” 
 
Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Repatriat A var medveten om att förändring skulle det bli, för den sker konstant. Bättre 
förståelse från företagets sida om problemen det är att komma i ordning praktiskt hade varit 
en välkommen tanke. Enligt repatriaten skulle en inkörningsperiod på ca14 dagar kunna vara 
behövligt för att familjen och repatriaten själv skulle kunna acklimatisera sig. Det var 
betydligt större förståelse utomlands för acklimatiseringen än i Sverige, där var det knappt 
någon hjälp överhuvudtaget. 
 
”Så är den svenska mentaliteten. Man ska klara sig själv, det är inbakat i den svenska 
företagskulturen”. 
 
Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Mycket information innan skadar aldrig. En slags internationaliseringskurs kanske vore 
intressant. Repatriat A menar att man måste vara intresserad i ämnet själv. Förbereda sig 
mentalt på uppgiften. En organiserad uppföljning vore en bra lösning, att få tid att diskutera 
händelserna med sakkunniga. Det är dock lite tabu att prata om utlandsarbete. ”Fult att 
svenskar varit ute och arbetat i ett annat land, jantelagen träder in.” 
 
-Känsla av avslut 
Mycket stark känsla, som att gå i skolan eller göra militärtjänstgöring. En sorgetid krävs efter 
att ha varit ute så länge. 
 
-Förväntningar 
Förväntningar tar upp en stor plats psykiskt. En väldigt påfrestande process för hjärnan 
kroppen och hela familjen, en hatkärlek uppstår. 
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-Support 
Mycket viktigt med support, både från sin egen familj och från företaget. Viktigt att skaffa sig 
en teamkänsla så man känner sig delaktig. 
 
-Autonomi 
Hög grad av självständighet utomlands, på hemmaplan blir allt desto mer uppstyrt. 
 
-Personliga förutsättningar 
Man upptäcker egenskaper man inte trodde fanns. Stolthet och en känsla av utvaldhet infinner 
sig enligt repatriaten. 
 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
I den latinska kulturen är uppmärksamhet mycket viktigt. Människor lyfts fram i en salig 
blandning av mångkultur. Från Scanias sida var det inget speciellt, du förväntas göra ditt jobb 
men är inget mer än en kugge i hjulet. Ingen slår på stora trumman och basunerar ut 
nyheterna. 
 
Faktorer - sociala 
 
-Familjesituation 
Mycket stimulerande och roligt att få ha familjen med sig och att se barnen ty sig till landet. 
En positiv teamkänsla bildas. 
 
-Praktisk återanpassning 
Anpassningen tar betydligt längre tid än man tror. Otålighet infinner sig, men det måste få ta 
sin tid tills man kan gå ned för ”landning”. Väldigt viktigt mentalt att företaget kan hjälpa till 
utomlands. När man kommer hem är det viktigaste att man får tid att lyssna av vad som ska 
hända och att ge repatriaten en möjlighet att komma in i situationen. En bra idé vore om 
Scania hade en policy om alternativ till avlastning i början av återanpassningen när allt är som 
stressigast. 
 
-Ândrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
Synen på hur invandrare har det blir mycket djupare. Mer ödmjuk för människor i liknande 
situationer. En förändring av sin egen självbild. 
 
-Status- boendesituation 
Man präglas av ett överklassboende eftersom det socialt sätt är så stor skillnad mellan 
länderna. Ekonomiskt är det också en stor skillnad.  
 
Faktorer - kulturella 
 
-Förändrad syn 
Repatriaten gillar det mångkulturella livet i Brasilien. Olika evenemang och ett mindre 
komplext liv är känslan man får. ”Saker har ett sätt att fixa sig själv när man är utomlands.” 
 
-Förväntningar 
Spänd att se om ens förväntningar uppfylls. Kan förse en med andra värderingar och mindre 
fördomsfullhet. 
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-Livsstil 
En stor support utomlands med hemhjälp och ekonomiska fördelar. En klar skillnad när man 
kommer hem till slut. Tar en stund innan man återhämtar sig. 
 

4.2 Scania - Intervju med repatriat B 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat B har jobbat 48 år inom Scania. Hon startade som materialplanerare på lastbilssidan. 
Hon var den första kvinnliga inköparen på lastbilssidan inom Scania. Hon är 62 år och hennes 
sambo är pensionär. En gång har hon varit ute som expatriat då hon åkte till Prag, Tjeckien.  
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
Repatriaten var yrkesmässigt mätt och ville prova på något nytt och utmanande. Staden Prag 
och landet Tjeckien passade även hennes sambo som handen i handsken eftersom han är 
kulturellt intresserad.  
 
Hon har alltid jobbat mot utländska leverantörer. Utmanande och spännande men även 
skrämmande för allt nytt. Kulturellt och yrkesmässigt var det nytt och utvecklande, hon hade 
ej någon större uppfattning om Tjeckien innan de åkte. 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Hon lär numera upp unga nyutbildade inom Scania att mer dela med av sina erfarenheter. 
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
Eftersom Repatriaten arbetat inom Scania så länge så var kommunikationen inget större 
problem för henne. Men hon märkte dock att ju längre tiden gick och hon var iväg från 
hemorganisationen så blev hon mer och mer bortglömd. ”Man glöms bara bort på ett osynligt 
vis. ”Är man inte med i kärnverksamheten så blev det svårare och svårare att få respons och 
inlägg, kommunikationen kändes betydligt trögare ôver tid”. 
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen 
Själva återanpasssningen var inte något stort problem. Hon var bara borta i 2 år och de 
flyttade tillbaka till samma villa de bott i förut. 
 
Hur har återanpasssningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Tidigare inom Scania så stannade expatriaterna ute på utlandstjänst betydligt längre än dagens 
kontrakt på 3 år. Det var inget ovanligt att man var ute i minst 8 år och ända upp till 12 år. 
Repatriaten tycker att engagemang och förberedelse är mycket viktigt för att lyckas 
utomlands. Själv så fick de bra information innan de åkte iväg. De gick en förberedande kurs 
som hålls genom SAS. Man behöver tänka på ekonomin och försäkringsbitarna så att man inte 
dubbelbokar sig som de tyvärr gjorde till en extra kostnad. Efter att de återvänt från 
utlandstjänsten så satte de sig ner och diskuterade tiden som gått med ett ”team” redan efter 3 
veckor. Den intervjun tog ca 4 timmar. 
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Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Kommunikationen flöt på bra första året. Allt eftersom tiden gick så fick hon successivt 
mindre och mindre kontakt. Respons och beslut tog alltför lång tid. 
-Känsla av avslut 
Repatriaten vande sig vid tanken att åka hem relativt tidigt eftersom hon bara skulle vara borta 
i 2 år. Så det fungerade smärtfritt. 
 
-Förväntningar 
Arbetet var det helt avgörande. Hon hade stora förväntningar på sin egen insats. Nytt arbete 
på marknaden i Prag, väldigt mycket att göra. Hon hade stor flexibilitet och bestämde allt 
själv. Hon känner sig mer än nöjd över vad hon åstadkommit. ”Men hemkomsten var inget 
speciellt eller dramatiskt, allt var som vanligt.” 
 
-Support 
Hon hade gärna önskat sig en större support av ledningen i Scania. Ett större tryck och visat 
engagemang från dem hade varit uppskattat. 
 
-Autonomi 
” Den var fullständig, allt hängde på mig själv och ingen annan.” 
 
-Personliga förutsättningar 
En person med något oerfarna färdigheter och relativt moderata språkkunskaper skulle inte ha 
klarat sig utomlands. Man måste känna till krav och vilket slags sortiment det rör sig om. En 
stor kunskap om hur saker och ting roterar inom Scania var ett måste. 
 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
Det fanns ingen som hon kunde konsultera om hon behövde bolla idéer. Fick ta beslut själv 
och därmed även konsekvenserna. Hennes överordnade uppskattade resultatet, men en större 
uppmuntran hade inte gjort någon skada. 
 
Faktorer - sociala 
 
-Familjesituation 
Det var ganska ensamt i Tjeckien eftersom resten av familjen bodde hemma i Sverige. Den 
svenska ambassaden hade några tillställningar och de umgicks något med sina grannar. Men 
oerhört viktigt att man trivs, och det gjorde dom. 
 
-Praktisk återanpassning 
 Inga problem eller svårigheter. ”Har vi verkligen varit 2 år i Tjeckien”. 
 
-Ändrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
En omvärderad syn på sig själv. Eftersom arbetet i Tjeckien var väldigt hierarkiskt styrt så 
fick hon en annan syn på arbetet. ”Jag fick jaga tjeckerna med blåslampa för att något skulle 
hända.” Framförhållning och förberedelse var inget som tjeckerna prioriterade. 
 
-Status- boendesituation 
Statusen på boendet var hög, de fick välja om de ville bo i en lägenhet eller hus. De valde 
huset för trädgårdens skull. 
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-Förändrad syn 
Skulle ha använt mer tid åt att uppleva kulturen i Prag. Fanns mycket att uppleva där. Saknar 
staden Prag och dess möjligheter.” Södertälje är inte direkt kulturhuvudstaden”. 
 
-Förväntningar 
De var lite naiva som inte förstod att det skulle bli svårt att få kontakt med människor, när de 
inte kunde språket. 
 
-Livsstil 
Det var en fascinerande byggnadsexpansion eftersom de nyss gått med i EU på den tiden. 
Mycket byggande men med föråldriga maskiner och medel.  
 

4.3 Scania - Intervju med repatriat C 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat C jobbade först i Tjeckien som ekonomichef mellan år1997-2000. Han flyttade 
sedan till Brasilien och arbetade där med återförsäljarutveckling mellan 2000-2005. Han har 
en hustru som jobbar på Bank och två små pojkar som båda föddes i Brasilien. Han jobbar nu 
i Södertälje med strategi och analys funktioner för Europa marknaden. Prag var en vacker 
liten sagostad och Sao Paolo är en stor världsstad. Arbetet i Prag var ett projekt som var 
relativt nystartat, medan Scania funnits i Brasilien sedan 1950-talet. 
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
Flera saker har lockat honom. Först och främst var det en professionell utmaning. Repatriaten 
tycker det är viktigt i ett företag som Scania att skaffa sig internationell erfarenhet så man vet 
hur kunderna opererar och använder våra produkter. ”Jag är en kosmopolit” säger repatriaten 
som även menar att den professionella utvecklingen går snabbare när du arbetar utomlands 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Yrkesmässigt har det definitivt utvecklats, men också mycket av hans sociala färdigheter. ”Att 
själv ta tag i saker, lära sig ett nytt språk, uppleva nya kulturer samt träffa nya vänner. Man 
måste ta för sig, här finns inga skyddsbarriärer som det gör hemma med släkt och vänner”. 
Det är en ganska avslappnad stil utomlands i förhållande till Sverige, man stressar mindre 
menar repatriaten. Hans hustru har hela tiden arbetat som banktjänstekvinna och det skulle 
nog inte ha blivit lika många år utomlands om hon ej hade haft arbete. 
 
Hur har detta tagits tillvara av Organisationen? 
Hans erfarenhet under åren utomlands möjliggjorde att han kunde söka och få det jobb han 
arbetar med idag. ”Åren utomlands har gett mig en bredare erfarenhet. Har fått mer ansvar 
och tagit tag i mer komplicerade frågor, ser helheten på ett annat sätt än jag gjorde förut.” 
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
Kommunikation med hemorganisationen beror helt på vad du har för jobb och kontakter 
enligt repatriaten. Han försökte hålla den vänkrets och kontakter som var relevanta för honom. 
Det vattnas ur med tiden du är borta, du börjar bli mer okänd och folk byter jobb 2-3ggr. Han 
kände att det var läge att flytta tillbaka nu, beroende på flera faktorer. Bland annat är det alltid 
bra att vara flexibel, för det är både en risk och en möjlighet att stå utanför processen, det 
beror mycket på hur du är som person.  
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Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen 
”Man förbereds mycket innan och när man kommer fram till landet man ska arbeta i, men 
däremot ej så mycket när man återvänder.” Det som var tuffast enligt repatriaten var att 
komma in i systemet i Sverige igen. I Brasilien var de bortskämda med två hemhjälper som 
tog hand om barnen och städade. ”Det är ju inte att tänka på i Sverige, dels ekonomiskt, och 
inte heller socialt accepterat.” Men han har svårt att se hur Scania skulle kunna hjälpa till där. 
 
Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Eftersom man kommer hem till sitt hemland, så har man inställningen att allt bara ska funka 
naturligt. De var inte helt inställda på att det kunde bli en större omställning än vad de hade 
räknat med. ”En större förberedelse hade kunnat göras noggrannare, ofta något som tas för 
givet och underskattas.” 
 
”En sak jag upplevde var att om jag inte gjorde någonting skulle jag inte sitta där jag sitter 
nu idag.” För det var ingen direkt aktiv support från Scania. Om man inte har kontakter eller 
andra spår så skulle repatriaten önska att Scania var mer aktiva i sin hållning. Men generellt 
sett har kontakterna varit helt ok. 
 
Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Man kan aldrig informera för mycket. Scania har en väldigt bra organisation dels här i 
Södertälje och nere i Brasilien. Man märker att Scania har skickat ut expatriater i många år. 
Informationen och kunskapsnivån är väldigt hög. 
 
-Känsla av avslut 
”Känner verkligen att jag avslutat det jag arbetade med där nere, det finns kvar kopplingar 
men det är  i ett helt annat område.” 
 
-Förväntningar och -Support 
Om man får mer ansvar så höjs förväntningarna från en själv också, det måste bara hittas en 
perfekt balansgång för det. Supporten har funkat bra, det finns människor att ringa om man 
skulle vilja ha råd eller hjälp. 
 
-Autonomi 
Repatriaten tycker det är viktigt att utvecklas och att gå sin egen väg. Scania har en sådan 
styrmodell att man kan vara självständig och autonom till viss del. Företaget uppmuntrar det 
och det har som helhet funkat bra. 
 
-Personliga förutsättningar 
Viktigt att personen som skickas iväg har de rätta kvalifikationerna för jobbet. Dels ska 
personen kunna integreras rätt, samtidigt är det oerhört viktigt att även medföljande familj, 
om så finns, ska trivas. Repatriaten upplever att Scania tar hänsyn till det. ”Man ska vilja 
flytta ut, se det positiva både karriärmässigt, socialt och kulturellt. Det ska kännas lite som ett 
äventyr, med definierade riktlinjer så att man kan mäta att denna investering fallit väl ut.” 
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-Uppskattning-uppmärksamhet 
Man uppmärksammas mer på det professionella planet om du levererar ett bra arbete. Se 
möjligheterna och att man balanserar förhållandena. För det är viktigt med relationer, främst 
om det är till din närmaste chef. 
 
Faktorer - sociala 
 
-Familjesituation 
”Jätteviktigt, det viktigaste av allt skulle jag vilja påstå.” Att finna en harmoni och stabil 
familjesituation tycker repatriaten är väldigt viktigt. När alla trivs ser möjligheterna och ser 
det spännande i situationerna så funkar även arbetet bra. En harmonisk familj ger ett bra 
resultat. 
 
-Praktisk återanpassning 
Tufft att återanpassa sig. Till en början var spännande och nytt, men sedan så kommer den 
gråa vardagen. Att ta det lugnt och metodiskt samt att minimera antalet extra ”störningar” i 
återanpassningen är något som repatriaten föredrar. ” Scania kunde hjälpt till med någonting 
men jag har svårt att konkretisera vad det skulle vara...kanske en hemresa för hustrun så att 
hon kan gå på jobbintervju kunde vara en idé.” 
 
-Ândrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
Repatriaten har blivit mer ödmjuk och erfaren inför olika människors tankar och kulturer. 
Intrycken som man upplever formas och man blir mer ödmjuk för vad som är viktigt i livet. 
 
-Status- boendesituation 
Boendesituationen utomlands är väldigt bra. Trivs man så gör man ett bra jobb. Inte så stor 
omställning när man kommer tillbaka, mest en kostnadsfråga eller säkerhetsfråga när det 
gäller i Brasilien.  
 
Faktorer - kulturella 
 
-Förändrad syn 
Man inser att folk har olika kulturer, något som är positivt. Intressant att jämföra olika 
kulturer samt religioner, för det ger en helt ny dimension. 
 
-Förväntningar-Livsstil 
I Brasilien bodde repatriaten bra. Man kunde ha tjänare, städerskor. Man lägger sig till med en 
livsstil som är väldigt annorlunda än den svenska och definitivt ej ekonomiskt möjlig i 
Sverige. 
 
”Det man bygger upp som Sverigebild är när man är hemma på semester. Alla är lediga, åker 
båt, grillar, åker skidor eller öppnar julklappar. Men det är ju inte den normala bilden i 
Sverige hela året. Det är även mulet, kallt och slask. Att ställa in förväntningarna på rätt 
temperatur vore nog ett smart val, tror inte att alla gör det”. 
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4.4 Länet/kommunen - Intervju med repatriat D 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat D har jobbat inom Eu-projekt på länsnivå. Hon arbetade tidigare på ett konsultbolag 
med Eu-projekt. Hon fick ett erbjudande att arbeta som kontorschef för North Sweden i 
Bryssel. Där skulle hon företräda Norrbottens och Västerbottens intressen i Europa. 
Repatriaten var där i 2.5 år, 2002-2004. Hon praktiserade även under ett halvår i Bryssel 
1999. Repatriaten var under utlandsvistelsen ensamstående och ca 30 år när hon åkte iväg. 
Numera jobbar hon som departementssekreterare inom UD. 
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
I grunden var det repatriatens intresse för internationella frågor i ett internationellt 
sammanhang som gjorde att hon drog sig utomlands. Hon har jobbat med regionfrågor i en 
längre tid och tyckte att det skulle bli en spännande utmaning att jobba i gränslandet för en 
region. Hon har dock hela tiden haft en koppling till Sverige, så hon kände sig aldrig helt 
avskärmad från hemmiljön. 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Repatriaten känner att hon utvecklat sig väldigt mycket under tiden utomlands. Hon hade ett 
arbete som ställde stora krav, större än tidigare. Något som även hjälper henne i arbetet idag. 
”Att verka i en helt annorlunda miljö kräver både sociala egenskaper, språkegenskaper, samt 
en ödmjukhet och insikt var man kommer ifrån. Allt detta samt andra värderingar har 
utvecklat mig som människa”. 
 
Hur har detta tagits tillvara av Organisationen? 
Hon känner att organisationen hemma har tagit tillvara på hennes kunskaper. Hon har fått 
positiv respons och gehör för sina frågor och idéer. Men samtidigt uppmärksammade hon att 
styrelsen inte alltid förstod att kunna värdesätta den kompetens som fanns i organisationen. 
”Svårt att kunna värdesätta något man ej känner till eller förstår”. 
 
Hemorganisationen såg ej alltid de kvaliteter eller kvalifikationer som fanns och agerade då 
felaktigt. Ledningen var ej helt grundade i hur regionen i Bryssel fungerade. Kunskaperna hon 
förvärvade nere i Bryssel gjorde att hon fick sitt nuvarande arbete. 
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
”Kommunikation med styrelse och ledning var si sådär, det kändes som det var ett litet glapp 
mellan den högsta ledningen och vi på golvet.” Fel personer på fel plats är något som 
repatriaten tycker var ett passande uttryck. En pivital ledare lämnade ledningen och 
organisationen. Därefter blev kommunikationen sårbar enligt repatriaten. 
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen 
Smärtfritt och väldigt enkelt eftersom repatriaten hade så täta kontakter med Sverige. Hon 
arbetade med att behålla sitt kontaktnät och arbetade för att lära känna nya människor i 
Bryssel. Hon kom tillbaka till ett nytt arbete som liknade det hon arbetade med i Bryssel 
väldigt mycket. Hon har rest tillbaka och fortsatt haft kontakt med sina före detta kollegor i 
Bryssel.  
 
 
 

 42



Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
”Allt bottnar i att det är en process, där man efter en stund när rutinerna går smidigare mer 
kommer in i arbetet.” En ny organisation gjorde att processen gick osmidigt. De personer som 
sitter i styrelse och ledning måste ha en tydlig förankring till regionen och de relevanta 
frågorna anser repatriaten. Hon hade ingen speciell kontaktperson hemma i Sverige men 
chefen för hela organisationen arbetade i Bryssel så det var ett skönt stöd. 
 
Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
En av de mest centrala bitarna för att en organisation ska fungera och att känna tillhörighet 
när man är borta och inte finns centralt i organisationen. 
 
-Känsla av avslut 
Repatriaten hade en stark känsla av avslut. Hon har lagt allt bakom sig, men är medveten att 
det tar tid att bearbeta. 
 
-Förväntningar och -Support 
Repatriatens förväntningar på att komma tillbaka var ej så stora. Hon tänkte mest på att hon 
skulle få ett nytt arbete, det var det positiva med att komma tillbaka. När hon åkte ut och 
arbetade var det för den stora utmaningens skull, hon känner att hon lärt och utvecklat sig 
oerhört mycket under tiden. 
 
-Autonomi 
Oerhört stor grad av självständighet. Eget ansvar och att ta egna initiativ var något som 
repatriaten uppskattade. ”Det var få ramar som band en och ingen som sa åt dig att göra 
något.” Detta var något som passade repatriaten bra, men hon insåg även hur svårt det kan 
vara ibland. 
 
-Personliga förutsättningar 
”Väldigt viktigt! Initiativförmåga, självständighet och att man är van att stå på egna ben. 
Möjligheten att ta sig framåt för egen maskin är en viktig faktor för att du ska klara dig och 
trivas i ett annat land.” 
 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
Repatriaten kände att hon fick full support av sina närmaste och speciellt från sin första chef. 
Kände sig privilegierad ovanligt mycket och fick en positiv känsla för arbetet på grund av det. 
 
Faktorer - sociala 
 
-Familjesituation 
”Skönt att komma hem och landa i Sverige.” Eftersom hon var singel så var det väldigt 
okomplicerat. Hon kan tänka sig att åka ut igen. Lättare att komma över den första barriären 
när man är van. Även fast hon nu har sällskap så är en till expatriering ingen omöjlighet. 
 
-Praktisk återanpassning 
Eftersom repatriaten hade så god kontakt så hade hon inga speciella problem vid 
återanpassningen. 
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-Ändrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
Ett helt annat perspektiv framförallt yrkesmässigt. Repatriaten relaterar inte längre bara till 
Sverige utan sätter allt i ett betydligt större perspektiv. Hon fick en helt annan inblick och 
ingång i diverse frågor. ”Det är en mer begränsad syn i Sverige, saker och ting ser helt 
annorlunda ut i andra länder. En större förståelse när man arbetar i en öppen mer social 
region.” 
 
-Status- boendesituation 
Ingen större förändring enligt repatriaten. Hon ordnade lägenhet i Bryssel själv, och det är 
ingen märkbar skillnad gentemot det hon har i Sverige. 
 
Faktorer - kulturella 
 
-Förändrad syn 
Repatriaten menar att man får ett vidgat perspektiv, eftersom en påverkan av influenser hela 
tiden kommer in i ens liv från andra kulturer. 
 
-Förväntningar-Livsstil 
Repatriaten hade ej så höga förväntningar. ”Det var en annorlunda atmosfär, lite av en 
student känsla. Det blev en melting-pot när så många kulturer krockar och möts”. Det 
varierande och fria livet är något repatriaten kan sakna från den tiden. Livsstilen är ganska 
olik den livsstil hon hade och nu återigen har i Sverige. 

4.5 Privat sektor - Intervju med repatriat E 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriaten har rest en hel del i världen och både studerat och arbetat utomlands. Läste bland 
annat kinavetenskap i Kina i 2.5 år. Hon tog sin magisterexamen i sinologi i Sverige.  
 
Repatriaten startade med att arbeta som kontorsassistent i Hong Kong i 3 år. Sedan åkte hon 
vidare till Japan där hon arbetade som projektledare för Intensia. Hon har idag ett eget 
konsultbolag i Sverige tillsammans med sin japanske man. Företaget är inriktat mot den 
asiatiska marknaden, mest Japan. Just nu är hon mammaledig. 
 
Har sammanlagt varit utomlands under 20 år där hon rest och jobbat. Hon har bland annat 
arbetat inom SAS. Det längsta fasta arbetet har hon haft i ca 10 år och det var inom Intensia. 
Det är stora skillnader i att arbeta utomlands och i Sverige. Störst skillnader finns i arbetstider, 
lojalitet och bekvämlighet. ”Sverige har betydligt mer begränsade arbetstider, i Japan 
arbetar alla tills ordern är klar. Det kanske inte är lika effektivt, men många fler timmar. En 
mer strukturerad agenda i Sverige. I Japan arbetas det mer som ett ända stort mötespass, inte 
säkert att det är lika effektivt”. 
 
Det är en större teamkänsla i Japan än i Sverige tycker repatriaten. Flexibilitet och tid var lätt 
att ordna. Enkelt att få människor att hjälpa till med uppgifterna och det hände ofta att 
uppgifterna eller analyserna var klara till nästa dag. Mindre arbetsuppgifter per person enligt 
repatriaten.  
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
”Alltihop tror jag.” Repatriaten tycker allt varit intressant och som hon förväntat sig. Hon 
smälte in i landet och kulturen. En längtan att bredda sig och jämföra olikheter. Man får inte 
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vara för snäv i sin tankeföring och ta allt för givet till en början. Allt var annorlunda och allt 
man visste visade sig inte stämma. ”En utmaning i att allt var så nytt, det var aldrig tråkigt. 
Ibland var det nästan för mycket tryck”. 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Har tilltryckt sig ett större tålamod och teamkänsla utomlands. ”Människor springer för fort 
fram i Sverige.” Det fanns alltid en problemdiskussion att ta, mycket engagemang från alla 
håll. Det sociala livet och arbetet gick ofta hand i hand. Det var viktigt att skapa relationer och 
nätverk eftersom det är ett så mansdominerat samhälle, särskilt då för en kvinna menar 
repatriaten.  
 
”En möjlighet att hoppa mellan referensramarna, ha en förståelse för både den svenska och 
japanska miljön. Allt kan inte gå från 1 till 10 utan problem”. 
 
Hur har detta tagits tillvara av Organisationen? 
Repatriaten har själv dragit nytta av sin kompetens och lärdomar. Det hon haft med sig har 
hon haft modet att arbeta med. ”Man blir trots allt väldigt utlämnad i ett främmande land.” 
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
Repatriaten säger att hon hade en väldigt bra kontakt med bolagen i Sverige. Hon menar att 
hon nästan blev oumbärlig för dem och hon fick ta kontakt med fler än hon hade mandat att 
göra. Viktigt att bygga upp ett nätverk, där uppgiften att hitta nya kanaler och kontakter är en 
stor process. Bra kommunikation åt båda håll gagnar alla led i organisationen tycker 
repatriaten. 
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen 
Att återvända till Sverige var otroligt enkelt enligt repatriaten. Det var ett mycket bra tillfälle 
till att bygga upp ett nytt nätverk i Sverige och att arbeta på ett annorlunda sätt. Mycket beror 
på timingen i vad man gör, tricket är att hålla alla dåliga och bra bollar i luften samtidigt 
menar repatriaten. ”Börjar du arbeta utomlands kommer du att leva i exil resten av ditt liv, 
oberoende av var du är någonstans. Man känner sig inte riktigt hemma på någon plats.” 
 
Hur har återanpasssningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Generellt sätt så har familjen haft det jobbigt, uppkommer ofta små krissituationer. Svårt att 
förhålla sig till vardagsgrejorna. Repatriatens strävan har alltid varit att ha fötterna på jorden, 
därför har det inte känts svårt för henne att acklimatisera sig. Även fast hon ej gick vidare 
inom samma företag när de återvände hem så anser hon att det inte finns någon bra roll för 
den återvändande när man kommer hem. Det är en klyfta mellan utlandsarbetet och det man 
arbetar med hemma. Organisationen måste se till att överbygga och ta tillvara 
utlandserfarenheten på ett bättre sätt menar repatriaten. 
 
Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Otroligt viktigt, hur gör man för att få en smidig återanpassning. Informationen är bristfällig 
enligt repatriaten, både när du åker ut och när du återvänder, det kommer leda till en ”smärta” 
i båda led. ”Kanske bra om man kunde förutse vad man ska göra senare, att ha en 5-årsplan 
att luta sig tillbaka mot. Viktigt att informera, kommunicera och fundera”. 
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-Känsla av avslut 
Man får räkna med att människor inte är så intresserade i längden av vad man har gjort. 
Mycket är relaterat till yrket, man får titta i bagaget vad man har med sig och göra något med 
det. ”Man måste se det i ett större perspektiv, det handlar om människor och verksamheten i 
gruppen, inte om länder”. 
 
-Förväntningar och Support 
Repatriaten säger att man får försöka gå in i känslan av vad man förväntar sig. Förgyll inte 
vardagen utan ta det som det är. Det kommer att bli plus och minus på alla sidor ändå. 
 
-Autonomi 
”Det är viktigt, men fundera på hur det kommer att se ut”. Man ska ej ta för givet att man får 
support. Det är lättare för dem som arbetar än de som är medföljare. 
 
-Personliga förutsättningar 
Viktigt att ha ett enorm oberoende och social kompetens. Det är bra om organisationen 
informerar de som åker utomlands vad de kommer att få uppleva. Personliga förutsättningar 
väldigt vitalt enligt repatriaten. 
 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
Repatriaten menar att repatriater måste vara medvetna om att de inte blir så uppskattade som 
de skulle vilja hemma i Sverige. Utlandssvenskar utmålas ofta negativt i Sverige, en slags 
kunskapsförakt uppstår. Repatriaten anser att en slags ”milstolpssamtal” om utlandsvistelsen 
måste till. En organiserad vision i organisationen för sina arbetare. Utvecklingen sker fortare 
utomlands, utmaningar blir komprimerade och man blir en annan människa. Vad ska man 
förvänta sig av organisationen? Vet organisationen om repatriaterna stannar? ”En ny 
frågeställning skulle till. Vad hade repatriaten för förväntningar och hur trodde de det skulle 
se ut?” 
 
Faktorer - sociala 
 
-Familjesituation 
”Generellt sätt, unga killar åker ut, unga killar återvänder.” Med behovet av familjen blir 
livet utomlands mer komplicerat. Om familjen har det bekvämt och avstressande i en lugn 
miljö, får det gärna kosta lite extra. ”En bra bostad och trygghet är oerhört viktigt”. 
 
Ett arbete för den medföljande är något positivt. Speciellt för svenska kvinnor som är vana vid 
att arbeta själva blir det lätt en kulturkrock. Ska man lägga det ansvaret på en organisations 
axlar? Mera praktiska råd och information för att acklimatisera sig både när man åker ut och 
kommer tillbaka vore intressant om organisationen kunde bidra med på något sätt menar 
repatriat E. 
 
-Praktisk återanpassning 
En väldigt oklar situation när man åker iväg. Vad är det specifikt som gäller när man 
återvänder? Repatriatens råd är att diskutera med andra återvändare. Att ta upp eventuella 
problem och ge organisationen klara besked om vad som gäller innan man återvänder är något 
repatriaten uppfordrar. Presentera det aktuella läget och fråga organisationen vad som är 
genomförbart. 
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-Ändrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
Repatriaten genomgick en stor ändrad syn, irriterade sig på mycket. Numer är det ingen chock 
längre, hon bär med sig allting. ”Ju längre du är utomlands, desto mer förstår du att allt är 
tvärtom men ändå likadant. När du kommit över den tröskeln så ser man att det inte finns 
något idealsamhälle”. 
 
-Status- boendesituation 
Repatriaten menar att organisationen kunde förmedla lite mer om den förändrade statusen på 
boendet. Anser att det är nedgraderande i service sätt. Svårare när man ska göra alla tjänster 
själv. Men repatriaten anser generellt att det gnälls för mycket, men tycker att organisationen 
måste var ärlig i att berätta hur situationen kommer att förändra sig. 
 
Faktorer - kulturella 
 
-Förändrad syn 
Numer ser man sådant man inte tänker på normalt, sådana saker som hon själv fick hjälp med. 
Man får se lite längre och vara mer öppen. 
 
-Förväntningar-Livsstil 
Hennes livsstil har helt klart förändrats. Hon har ett ”japanskt” hus i Sverige. Repatriaten är ej 
så bekymrad längre över hur saker och ting ska vara. Gör dina uppgifter som du vill och 
överarbeta ej situationerna. Det finns mycket olika seder och bruk, man lär sig dem med tiden. 
”Livsstilen har blivit en breddning istället för en konfrontation”.  
 
Det har blivit en kulturchock både att åka ut och att återvända. Repatriaten menar att man inte 
ska förringa det utan söka upp likasinnade och bearbeta processen. Det går ej att förmildra, 
det är en fas man går igenom, den behöver varken vara positiv eller negativ. 
 
”Målet för företaget måste vara att använda sig av arbetskraften så länge de har den.” 
 

4.6 Statlig sektor - Intervju med repatriat F 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat E tjänstgör som personalhandläggare på ett militärförband i Sverige. Han påbörjade 
sin militära bana 1982. Han har 5 internationella missioner bakom sig. 1993 var han med på 
det svenska fältsjukhuset i Somalia. 1996-97 var han med som observatör i Angola. 1999 var 
han en kort period i Kosovo. Mellan 2000-2001 var han observatör i Georgien. 2002-2003 var 
han observatör i Kongo-Kinshasa. Repatriaten har haft en militär bakgrund som yrkesofficer 
sedan 1985-86. 
 
Repatriaten har under hela alla vistelser varit ensamstående, inga barn eller giftermål. Men 
han har hela tiden haft en bra backup av sin familj på hemmaplan och haft sin bas i sin 
hemstad. Han har under alla sina missioner haft möjligheten att resa hem ca 2ggr om året. 1 
mission har varit beväpnad, resten endast som obeväpnad observatör. 
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
Att få en bekräftelse att man har en bra yrkesroll, att få erfarenheten som kan öppna för andra 
jobberbjudanden i framtiden är något som lockat repatriaten. ”Jag har försökt få en personlig 
utveckling på de platser och i de situationer som jag hamnat i.” Repatriaten har jobbat både 
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ute på fältet och inne i staben, med bland annat logistik och controlling. Man har vissa normer 
och stadgar,” kan inte köpas är något partialt för mig”. 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Mycket av det vi arbetar med i Sverige står sig väldigt bra internationellt enligt repatriaten. 
Han försöker överföra en svensk modell ”där sunt förnuft råder”. Repatriaten kan se att han 
utvecklats som privatperson. Han har kunnat leva under dylika omständigheter med språket, 
kulturen och har anpassat sig till det. Det har gjort att repatriaten växt som människa, vilket 
gjort honom tryggare i yrkeslivet.  
 
Hur har detta tagits tillvara av Organisationen? 
Tyvärr tycker repatriaten att hans egenskaper inte helt tagits tillvara av hemorganisationen. 
Han har arbetat som lärare för personer som åker ut på liknande missioner som honom. Detta 
har varit bra, men repatriaten anser att han kanske har förbisetts ibland, eftersom han är en 
”finsmakare” när det gäller att välja arbete. Repatriaten har alltid försökt få en personlig 
utveckling när han arbetar. Repatriaten har haft både chefsställningar och logistikuppdrag.  
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
Kommunikationen har förändrats kraftigt över tid enligt repatriaten. Kommunikationen går 
generellt mycket snabbare, till stor del på grund av den mer avancerade teknologin till 
förfogande. Det har utvecklats från att vara bara tillgång till satellittelefon, till Internet. Detta 
bidrar till en mer behaglig och effektiv kommunikation. 
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen 
Repatriaten har haft en debriefing, det skedde efter missionen 1993. Det var bland annat 
poliser som berättade om Norrmalmstorgsdramat. Annars så pratar man väldigt mycket inom 
förbanden enligt repatriaten. ”Man umgås så tätt att allt till slut diskuteras”. 
 
Repatriaten anser att det var svårt att beskriva ”målande” för de nära och kära hemmavid, de 
hade ju också haft ett liv. Därför kan det kännas bra att träffa någon som varit i en liknande 
situation och upplevt liknande händelser menar repatriaten. Han menar att det är svårt att få 
den uppskattning man tycker man borde få yrkesmässigt. ”Till slut måste man stänga 
missionen och gå vidare, man behöver ett avslut”. 
 
Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Repatriaten tycker att utrustning och förberedelser hade kunnat förbättrats. ”Men man kan inte 
vara hur förberedd som helst när man beger sig iväg, det man måste vara är 
situationsanpassad och ha med sig en personlighet som funkar”. 
 
Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Repatriaten anser att personen ifråga måste vara en självständig person och förbereda sig så 
gott det går efter omständigheterna. Han skulle önskat sig mer information hemifrån, en bättre 
utskickad information. Kommunikationen var under tid helt ok, men han hade önskat mer 
kommunikation med kollegor i andra länder. 
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-Känsla av avslut 
När en mission är över och man åker hem så infinner sig en viss avslutskänsla. En lättnad att 
man gjort en bra insats, en känsla av stolthet säger repatriaten. 
 
-Förväntningar och –Support 
Supporten hemifrån har alltid varit god, likaså från arbetsgivaren. Support ute i fältet har ej 
alltid varit så lyckad, både på det materiella och personliga planet. 
 
-Autonomi 
Autonomi har infunnit sig när man har tackat ja till de specifika uppdragen. Kunskap och 
omdöme är något som väger tungt enligt repatriaten. 
 
-Personliga förutsättningar 
Att ha en tillräckligt god fysisk kondition till att hantera språk är faktorer som gör att man kan 
funktionera tillsammans med andra kollegor. Det är även viktigt att ha kontakter där man har 
ett förtroende och jobbar långsiktigt på att underhålla enligt repatriaten. 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
Uppskattning är något man vill ha, det underlättar arbetet enligt repatriaten. Uppmärksamhet 
kan man klara sig utan, att man ser att det man jobbar för fungerar är tillräcklig uppskattning. 
”Den uppskattning man får från hemorganisationen är typ en medalj och en middag”. 
 
Faktorer - sociala 
 
-Familjesituation 
Man har alltid en familj hemmavid. Repatriaten försökte alltid att skapa en trivsam situation 
när han var ute. Detta trots att alla har olika bakgrund och familjesituationer, det är ett måste 
för att kunna fungera. 
 
-Praktisk återanpassning 
Repatriaten menar att det kan bli problematiskt att anpassa sig till skatter eller försäkringar 
ibland. ”Inte så lätt att kunna försäkra sig när man rör sig i krigszoner”. 
 
-Ändrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
Vissa saker hemma i Sverige känns triviala säger repatriaten. Människor har fokus på fel 
saker. Men repatriaten är ändå oerhört tacksam för att han är svensk. ”Jag försöker ge det 
bästa av mina åsikter till andra kulturer att vara ödmjuk och visa respekt”. 
 
-Status- boendesituation 
När man arbetar ute bor man oftast väldigt uselt. Som observatör betalar man uppehållet själv. 
”Mycket kyckling och ris eller ris och kyckling.” Rinnande vatten och toalett som spolar är en 
lyx. ”Det är tuffa förhållanden och inga Hilton hotell så långt ögat kan nå”. Repatriaten 
menar att man verkligen lär sig uppskatta Sverige och allt man har hemma. 
 

4.7 Scania - Intervju med repatriat G 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat G studerade som gymnasieingenjör och började efter det att arbeta vid Scania. Har 
varit utomlands 2 gånger som expatriat för Scania. Första gången mellan 2000-2001 och den 
senaste mellan augusti 2003 till juli 2006. Båda gångerna var i Brasilien. Familjen med hustru 
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och två barn en son på 9 år och en dotter på 11 år har varit medföljande vid båda tillfällena. I 
Brasilien var han ansvarig för det lokala projektkontoret. 
 
Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
Första gången repatriaten var utomlands så var han projektledare för ett projekt. Den andra 
gången var han ansvarig för hela projektportföljen. Det vill säga alla lanseringar inom lastbils 
och bussprogrammet. ”Det kändes bättre och var en smidig övergång” menar respondenten 
om det större ansvaret.  
 
Respondenten var redan ansvarig för hela Brasilien hemma i Sverige efter Scanias 
omorganisering 2001. ”Naturligt att jag flyttade ner och ledde det hela på plats.” Vid 
hemkomsten så ville respondenten göra något helt annat. Arbetar nu med 
produktionsuppföljning av elektronik. Detta var något respondenten ville eftersom han arbetat 
med Brasilienprojektet i 10år. 
 
Respondenten menar att det är en kombination av det kulturella, sociala och yrkesmässiga 
som lockat med utlandstjänstgöring. ”För hela familjen är det det kulturella och sociala, det 
är ju en oerhörd upplevelse att få bo utomlands under ett par år”. Ett helt annat liv tycker 
respondenten. Frun är hemmafru för det är vanligt att leva på en lön. Det är väldigt vanligt att 
medföljande inte får arbeta på pga. arbetstillstånd. Frun studerade vid sidan om och hade 
andra aktiviteter.  
 
Andra resan ner till Brasilien var det inga problem. Då visste vi vad vi gav oss in på menar 
respondenten, mer spännande första gången när allt var nytt. Vid andra resan så flyttade 
familjen tillbaka till samma lägenhet, de fick till och med samma städerska. 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
En breddad erfarenhet. Fabriken i Brasilien var stor så det var viktigt att få en bra förståelse 
för livet där och rutinerna på arbetet säger respondenten. ”Det är när man är på plats som 
man ser de stora skillnaderna.” 
 
Respondenten anser att det är en oerhörd förmån att arbeta utomlands. Han blev handplockad 
och det blir man till de flesta av utlandsjobben. Respondenten menar att de rätta 
kvalifikationerna måste finnas när det handlar om längre uppehåll. ”Det handlar om stora 
kontrakt och oerhörda kostnader att sända iväg någon utomlands. En stor investering som 
företaget inte bara vill slänga på sophögen efteråt.” 
 
Socialt sett så umgicks respondenten mycket med den stora svensk grupp som var där. Med 
lokalbefolkningen blev det mest umgänge med dom som arbetade på kontoret. Enligt 
respondenten var det ej medvetet det bara blev så. Respondenten tycker att han fått en större 
förståelse för invandrare i Sverige och förstår att de vill umgås med varandra. Veckorna gick 
helt åt till arbete, så helgen var vigd för familjen. De reste mycket och upplevde saker 
tillsammans runt om i Brasilien. Repatriaten menar att språket var en mycket viktig faktor att 
lära sig. ”Folk pratar engelska, men ej så bra. Du tvingas att lära dig språket för att komma 
in i kulturen och arbetet”. 
 
Hur har detta tagits tillvara av Organisationen? 
Repatriaten tycker inte att det blev som han hade tänkt sig när han kom tillbaka. Arbetet blev 
inte riktigt som han hade tänkt sig. ”Där har Scania missat.” Repatriaten trodde han skulle få 
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en ny tjänst som hade anknytning till Brasilien, men det han gör nu har absolut inget med 
Brasilien att göra, lite synd tycker repatriaten.  
 
Mycket tillfälligheter när man kommer hem menar repatriaten. Det var mycket mer planering 
när de åkte ut. De fick väldigt bra backup från HR speciellt den i Brasilien när de var 
utomlands. 
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
Repatriaten säger att han hade oerhört mycket kontakt med Sverige under sin tid i Brasilien. 
Flera gånger per dag genom bland annat telefonmöten. Eftersom repatriaten var ansvarig för 
globala projekt var det en nödvändighet. ”Det man missar är korridorsnacket och 
korridorbesluten. Scania har en kultur där mycket beslutas i korridorerna, på icke officiella 
möten.” 
 
Man ska helst inte vara borta mer än 3-5 år. Detta är en policy hos Scania eftersom du då 
tappat ditt kontaktnätverk enligt repatriaten. Repatriaten hade ej någon mentor men hade mest 
kontakt med den person som var globalt ansvarig för alla projekten. 
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen? 
”Precis börjat, har ju bara arbetat två veckor, jag är inne i ett chocktillstånd nu.”  De har ej 
fått någon speciell hjälp på det sociala planet ännu. Repatriaten säger att de tog en tvådagars 
kurs innan de åkte iväg och de ska ha ett repatrieringssamtal nu efteråt. 
 
Repatriaten är mest missnöjd med arbetet han fått nu, men det ska vara en tillfällig lösning har 
han fått bekräftat. För barnen har det varit en stor omställning. I Brasilien gick de i en 
amerikansk skola med stora krav och ambitiös nivå, en stor skillnad gentemot nivån i Sverige 
tycker repatriaten. 
 
Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Efter den första gången var det så kort tid och inga egentliga problem att komma tillbaka. ”En 
del människor hade knappt märkt att man varit borta.” Efter den senaste turen var det en 
mycket större skillnad enligt repatriaten. De var utförsäkrade ur försäkringskassan och 
skattekontoret. Det blev ett mycket större steg att överkomma med bland annat massa 
pappersexercis. Att skaffa sig till exempel ett telefonabonnemang är inte det lättaste enligt 
repatriaten. ”Systemet är inte anpassat för återvändande svenskar, mer för invandrare.” 
 
Enligt repatriaten så var det egentligen inget de kunde ha blivit hjälpta med, utan det är 
systemet i sig som är krångligt. Det som de fick var en liten ”lathund” om vad man ska tänka 
på när man återvänder till Sverige. Där hade tidigare repatriater sammanställt vad som hänt 
dem och vad man kan göra åt det. Där stod bland vilken pappersexercis som man ska tänka 
på, och de problem som kan uppstå. ”Om du inte har en registrerad inkomst i Sverige kan 
man i princip inte göra något alls. Du känner dig helt utelämnad.” 
 
Det som hanterats dåligt var det arbete repatriaten har nu, men där har HR medgivet att de 
gjort fel. Ingen plan sattes upp innan flytten till Brasilien, men repatriaten menar att det hade 
varit en väldigt bra idé som han tänker ta upp med personalavdelningen. Till exempel en 5-
årsplan med uppföljning varje år vore optimalt speciellt när man har arbetat utomlands tycker 
repatriaten. 
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Identitetsmässigt så har repatriaten svårt att se om han har förändrats. Tror icke det har skett 
någon nämnvärd förändring. Repatriaten menar att han fått en bättre syn på hur brasilianare 
arbetar, det skulle kunna komma till användning senare i framtiden. En större förståelse för 
utlänningar i Sverige anser sig repatriaten också ha fått. 
 
Socialt är det en förutsättning att det funkar, annars är det bara att flytta hem igen enligt 
repatriaten. Familjen får alltid en besöksresa av Scania innan man flyttar till det land man ska 
arbeta i, en bra lösning enligt repatriaten. Man anpassar sig till en begränsad livsstil eftersom 
det är så säkerhetsmässigt instabilt i Brasilien.  
 
Miljön är inte lika segregerad som i Sverige: För en del blir livet i en annan miljö och kultur 
som ett fängelse, men så var det absolut inte för dem säger repatriaten. ”Om man inte känner 
sig trygg är det ohållbart.” 
 
Faktorer – yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Kommunikation är a och o i ett projekt, en förutsättning för att det ska lyckas. Allt går inte att 
kommunicera tycker repatriaten. Han var i Sverige 6 ggr per år för möten, han hade en så 
kallad mentor i Södertälje som han kunde anförtro sig åt, men använde honom inte. ”Det var 
lite slött av mig, vi träffades bara 2ggr under hela min vistelse, det är något jag ångrar idag.” 
 
-Känsla av avslut 
Han bestämde sig tidigt för att han ville göra något annat, så det blev ett lätt avslut. En positiv 
känsla att lägga det bakom sig enligt repatriaten.  
 
-Förväntningar och –Support 
”Vi visste precis vad vi gav oss in på andra gången, aldrig någon tvekan.” Första gången var 
det fler frågor enligt repatriaten. Svårare att veta hur boendet, maten och säkerheten skulle 
komma att bli. De hade ganska osäkra förväntningar när de återvände. De visste att de hade 
arbete, men de visste inte vad de skulle arbeta med och det kändes ju inte så lugnande.” Det 
är tryggt om du vet var du ska bo och vad ungarna ska göra innan du kommer hem och det 
visste vi.” Supporten var bra hela vägen både på det privata och det yrkesmässiga planet. 
 
-Autonomi 
Organisationen i Brasilien är väldigt hierarkisk, därmed tvingas du ta många beslut själv säger 
repatriaten. I Brasilien var mottot ”chefen är chef” och repatriaten hade 10 stycken som 
arbetade direkt under honom. 
 
-Personliga förutsättningar 
Repatriaten menar att ju yngre barnen är, desto lättare är det. Det funkade väldigt bra för dem. 
Kursen de tog innan de åkte iväg hjälpte dem mycket. De läste även språket innan de åkte ut. 
Repatriaten menar att de var väl förberedda för utlandsvistelsen. ”Det är lättare att flytta till 
ett land där man vet att det är stora skillnader, man måste vara inställd på att det blir helt 
annorlunda.” 
 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
Ingen speciell uppmuntran gavs under tiden, Något slags utvecklingssamtal innan man 
kommer tillbaka vore något som skulle uppskattas och vara otroligt viktigt tror reptriaten. 
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Faktorer – Sociala 
 
-Familjesituation 
Det är en förutsättning att familjen följer med när det handlar om en så lång period. Du 
bygger upp ett stort kontaktnät framförallt genom skolan där vi umgicks mycket. 
 
-Praktisk återanpassning 
Repatriaten tycker inte att Scania hade kunnat ta något speciellt initiativ på denna punkten. 
 
-Ändrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
En betydligt större känsla och förståelse för kulturen. ”En tjänsteresa är en sak, att leva där 
en helt annan. Men det är viktigt att ha de kunskaperna.” En bra mix mellan ledarskap och 
den kulturen influerar både det yrkesmässiga som det kulturella, det känns positivt och 
utvecklande enligt repatriaten.  
-Status- boendesituation 
Man är oerhört privilegierad när man åker ut, all tänkbar service menar repatriaten. 
Svenskarna har en status i sig själv, man kan se på storleken på personens skrivbord vilken 
position han har väldigt tydligt säger repatriaten. 
 
Faktorer – Kulturella 
 
-Förändrad syn 
Repatriaten har fått en större förståelse för invandrare i Sverige, detta hjälper även vid arbetet 
i Södertälje eftersom det är hela 60 olika nationaliteter som arbetar där. 
 
-Förväntningar 
De höga förväntningarna de hade innan de åkte till Brasilien infriades allihopa på alla plan. 
När de åkte hem så var det lite som ”gräset är alltid grönare på andra sidan” tänkandet. De 
saknade det ”svenska” ljuset, människorna, språket, maten och även ljuden. ”Skönt att komma 
hem, men vardagen knackar på ganska så fort.” 
 
-Livsstil 
En helt annan livsstil, det är billigare att gå ut. Var alltid på restaurang och åt varje vecka. De 
hade även möjligheten att åka iväg och resa runt i Brasilien, vilket de gjorde så ofta de kunde 
berättar repatriaten. 
 

4.8 Scania – intervju med repatriat H 
 
Bakgrund och familjesituation 
Repatriat H är Resourcing manager vid Scania, dvs. inköpschef för ett visst sortiment. Detta 
är en förlängning på det han arbetade med i U.S.A. Före utlandsvistelsen så var han inköpare i 
det projekt som hade med U.S.A. att göra i ca 6 års tid. 
 
Repatriaten är gift och har ett barn. Barnet var 8 månader när de flyttade till U.S.A. våren 
2003. De stannade i U.S.A. i 3,5 år vilket även var deras första utlandsvistelse med 
arbetsanknytning.  Repatriaten har läst 4-årig teknisk linje och senare byggt på med olika 
företagsutbildningar.  
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Vad har lockat med utlandstjänstgöring? 
Repatriaten medger att det är lite av varje som lockat, men framförallt att se hur arbetslivet 
fungerar i ett annat land med en annan kultur. ”Intressant att se hur det fungerar utanför 
Sverige.” 
 
Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt? 
Tiden har definitivt utvecklat repatriaten. Med den speciella arbetskultur som finns i USA har 
han blivit påverkad på gott och ont menar repatriaten. Man påverkas av hur arbetet drivs och 
hur det sociala samarbetet fungerar. Det ställdes mycket större krav på resultat och det man 
levererar har man större ansvar för. ”Ett ganska hårt och tufft klimat.” 
 
Repatriaten tycker att han har breddat sin kompetens och även fördjupat sig under tiden i 
USA. Han säger sig ha fått en större insikt genom att arbeta i en annan slags organisation. 
Tror dock inte att hans egen arbetsmetodik förändrat sig speciellt mycket. ”Arbetar på samma 
sätt här som jag gjorde där, däremot har jag förskansat mig en större bredd och variation.” 
Det var en egen utmaning i sig att bo i ett litet samhälle i Columbus Indiana. Staden hade ca 
30000 invånare och var väldigt konservativt. Det var så annorlunda från vad Europa är som 
det bara kunde bli berättar repatriaten. Väldigt traditionellt och konservativt leverne, men 
familjen bestämde sig tidigt för att inte diskutera religion eller politik. ”Det var inte värt att 
diskutera och få upp en dialog tyckte vi.” 
 
Hur har detta tagits tillvara av organisationen? 
Repatriaten känner ej ännu att hans kvaliteter och kunskaper har tagits tillvara. Scania vill att 
han ska fortsätta inom samma område, själv så tvekar han. ”Företaget tjänar på att jag 
fortsätter med ungefär samma arbete, men på det personliga planet så är det ej så 
utvecklande att arbeta med praktiskt taget samma sak.” Repatriaten anser att det är något av 
en besvikelse att ej få arbeta med något annorlunda och mer stimulerande, men förstår 
samtidigt att Scania ej vill ta kostnaden för att lära upp en ny person i arbetet.  
 
Hur var Kommunikationen med hemorganisationen? 
”Den har nästintill varit obefintlig.” Kommunikation har nästan uteslutande varit med 
inköpsorganisationen han rapporterar in till, endast sporadisk kontakt med HR berättar 
repatriaten. Han fick själv leta upp information om nyheter eller eventuella händelser som 
hade påverkan på det han gjorde. Hade ej tillgång till något intranät eller allmän 
informationskanal.  
 
”Att ha en väsentlig uppdaterad informationskanal tillgänglig är en väldigt relevant fråga 
när man är borta så pass länge som vi var.” Mycket som händer under en så lång period, 
arbetskollegor slutar, omorganiseringar, nyanställningar och så vidare. De människor 
repatriaten hade kontakt med var mer angelägna om att få information än att ge ut. 
 
”Det är svårt att behålla sina gamla kontaktnät när man sitter på andra sidan jorden. Det är 
email och enstaka telefonsamtal, mer hinner man inte med.” Den sociala biten och kontakten 
med kollegor tappar man snabbt, men man får acceptera att saker är som de är menar 
repatriaten.  
 
Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella återanpassningen? 
Det gick rätt så snabbt att komma in i det svenska samhället igen eftersom de kom tillbaka 
mitt i semestern. Relativt enkelt att ”koppla upp” sig igen menar repatriaten. På arbetet 
förväntas det att du kan det här sen tidigare, du har ju bara varit borta ett par år. 
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Man får ingen speciell uppdatering eller introduktionsprogram när man kommer tillbaka. Det 
har varit svårt socialt, speciellt för familjen. Ingen medföljande har kunnat arbeta i USA, och 
många har därmed fått vara hemmafruar. Tillbaka i Sverige har det varit väldigt svårt att få 
nytt arbete till sin hustru och nytt boende. ”Vi har ej fått någon assistans från företaget. 
Tycker att det borde vara en bättre support, speciellt när det gäller boendet som är oerhört 
viktigt särskilt när du har familj.” Nuförtiden är dessutom bostadsmarknaden extremt svår så 
repatriaten tycker att någon slags support borde ha kunnat existera för det området. 
 
Dom hade tur att de behöll en liten övernattningslägenhet i centrala Stockholm. Men den är 
väldigt liten och det tär både på familjen samt arbetslivet. Repatriaten menar att skillnaden 
blev ganska överväldigande från att ha bott i en stor villa i en liten stad på landet till att bo i 
en liten lägenhet i en storstad. Dessutom är det en enorm social skillnad. I U.S.A. var allt 
organiserat över skolan, kyrkan och genom idrotten, stor skillnad gentemot Sverige menar 
repatriaten. 
Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras 
annorlunda? 
Eftersom detta var repatriatens första utlandsvistelse hade han ej någon speciell erfarenhet av 
att det förändrats något.  
 
”När man åker ut första gången gör man det på ren och skär vinst och förlust.” Du har 
ingenting med dig i bagaget säger repatriaten. Andra eller tredje gången skulle du säkert ha 
gjort någonting annorlunda. Mer förberedelser, observant på att ta tag i viktiga saker innan 
man åker ut. Repatriaten menar att erfarenhet ger bättre förberedelser. Detta projekt som han 
åkte till USA för att arbeta med var något nytt som de fick kasta sig in i från början, det fanns 
inget att luta sig tillbaka på. Repatriaten tyckte det var spännande och en rolig utmaning i sig. 
 
I Sverige så tycker repatriaten att han möttes av en ”liten likgiltighet”, att det är väl inget 
speciellt att arbeta borta i USA. Man möts av en liten förståelse för att det är skillnad på 
kultur, arbetsklimat och socialt liv på två olika länder som Sverige och U.S.A. menar 
repatriaten. 
 
Faktorer - yrkesrelaterade 
 
-Information och kommunikation 
Den nödvändiga informationen fick han genom email. ”Det allmänna informationsbruset har 
man själv fått söka upp, kanske något som behöver förbättras.” 
 
-Känsla av avslut 
Det är en successiv process som byggs upp från början till slut. Repatriaten menar att det är 
ingen som assisterar och tar hand om dig när man är på väg hem. Däremot när man åker ut så 
står mycket mer till förfogande, men som sagt nästan ingenting när du kommer tillbaka. 
 
Repatriatens hustru arbetade inget under tiden utomlands. Hon studerade olika kurser och 
arbetade frivilligt på sjukhus. De försökte få hjälp med uppehållstillstånd och arbete för hans 
fru, men inget stöd från någon. ”Detta är det stora hålet på resan, support, stöd och hjälp 
behövs.” Omöjligt att söka hjälp eller arbete från 1000mil bort. I USA antas det dessutom att 
frun ska vara hemma, eller så får hon skaffa arbete på egen hand. 
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-Förväntningar och Support 
Repatriaten menar att han visste ganska väl vad som förväntades av honom innan utresan. 
Arbetslivet i U.S.A. var väsentligt mycket tyngre, stressigare och med ett betydligt större krav 
på personligt ansvar än vad han trodde från början. Tillbaka i Sverige så var det mer eller 
mindre ”back to basic” som repatriaten säger. 
 
Supporten kom från HR sektionen. Den har varit adekvat till det som tillkommit enligt 
repatriaten. Den huvudsakliga kommunikationen skedde genom email eller i enstaka fall på 
telefon. Den närsupport de fick från värdföretaget var väldigt bristfällig. Repatriaten har ej 
haft någon kontaktperson att prata med under sin tid i U.S.A. 
 
-Autonomi 
Rätt stor autonomi enligt repatriaten. Han har kunnat arbeta självständigt utan att behöva 
inrätta sig i något personligt eller särskilda rutiner. 
 
-Personliga förutsättningar 
Det vägs definitivt in enligt repatriaten. Han hade arbetat med detta företag i ett antal år innan 
han åkte dit. Han kände till arbetskulturen och var allmänt bra tillpassad för ställningen.  
 
Arbetet passade bra för en kandidat med familj, ej anpassat för yngre personer menar 
repatriaten. Det är en selektiv urvalsprocess där det är viktigt för Scania att hitta någon som 
passar in i arbetslivet men även kulturellt och socialt. Det är en större skillnad än vad många 
tror och inser säger repatriaten. ”Viktigt att företagen hittar den profil som passar bäst för 
jobbet.” 
 
-Uppskattning-uppmärksamhet 
Det var aldrig något speciellt uttalat eller direkt riktat beröm eller klagomål enligt repatriaten. 
Istället är det något underliggande. Repatriaten säger att han gärna velat ha någon typ av 
utvärdering på resultat eller feedback på vad som kunnat gjorts bättre eller sämre. 
 
Faktorer – Sociala 
 
-Familjesituation 
Det var relativt enkelt borta i USA, men inledningsvis var det svårt. De kände ej någon socialt 
och det var en helt ny kultur än i Sverige. Allt detta var svårast för familjen. Familjen sitter 
mest hemma i början, innan kontakter tagits och de lärt känna omgivningen. Repatriaten 
menar att det alltid känns jobbigt att bryta upp från någonting och så kändes det även när de 
åkte tillbaka till Sverige.  
 
-Praktisk återanpassning 
Det största problemet enligt repatriaten har varit det med bostaden och att det varit svårt för 
medföljande att söka arbete. Förutom det har allt fungerat väldigt bra med skola, banker, 
försäkringar och så vidare. ”Om du börjar tidigt och håller kontakten så löser sig allt 
smidigt.” 
 
-Ändrad syn-individuellt och samhällsmässigt 
USA har ett helt annat samhällssystem än det svenska. Repatriaten skulle aldrig kunna tänka 
sig att leva i USA. ”Allt ska vara så superperfekt på utsidan, men det är väldigt svårt att 
komma människor in på livet.” Det är ingen trygghet att leva i USA vare sig i arbete, ekonomi 
eller om du blir sjuk säger repatriaten.  
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-Status- boendesituation 
Stor skillnad, från landet i USA till storstad i Sverige. Två olika livsstilar, i USA så bodde de i 
ett villaområde och i Sverige i lägenhet. För familjen är det definitivt en stor omställning. 
 
Faktorer – Kulturella 
 
-Förändrad syn 
Repatriaten säger att han uppskattar kulturen hemma i Sverige mer efter en så lång tid 
utomlands. 
 
-Förväntningar 
En möjlighet att komma ut tycker repatriaten. Intressant att se ett annat lands kultur, 
arbetskultur och sociala liv. Allt detta berikade hela familjen menar repatriaten. 
 
-Livsstil 
Det var ett familjeliv med hus på landet säger repatriaten. Det var annorlunda med mer 
familjeliv än riktiga livsstilsförändringar avslutar repatriaten. 
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5. Diskussion 

5.1 Yrkesrelaterade gränser 
Det empiriska materialet visar att de respondenter som befunnit sig på störst avstånd från 
Sverige också är de som mest besvärats av bristande kommunikation med 
hemmaorganisationen. Trots en många gånger väldokumenterad kunskaps- och erfarenhetsbas 
av expatriering och repatriering tyder repatriaternas berättelser på att en längre tid utomlands 
ökar risken för det som i litteraturen benämns som ”out of sight, out of mind” (se bland annat, 
Adler, 2002). Bättre utvecklad teknik underlättar kontakten med hemlandet men verkar enligt 
flera respondenter inte avhjälpa att kommunikationen vattnas ur. Socialt ”småprat” visar sig 
vara svårt att ersätta. Regelbunden kontakt, enligt en respondent, är inte detsamma som en bra 
bibehållen social kontakt. Detta kan ses i bakgrund mot hur sociala roller kräver en viss 
kontinuitet och bekräftelse för att leva vidare (Hogg & Terry, 2001) och att den svåraste 
gränsen en repatriat har att hantera i sitt yrkesliv är den ”inkluderande gränsen”, det vill säga 
få tillgång till och accepteras i informella nätverk (se Feldman, 1971) som är beroende av 
sociala samspel. Kontinuerlig kommunikation genom tekniska medium ger en kontinuitet men 
utan de kvalitetsdrag som kännetecknar direktkontakten med andra människor. 
 
Repatriaternas relation till det land dom levt och jobbat i ser väldigt olika ut. Generellt finns 
även här ett mönster där länder som, i jämförelse med Sverige, befinner sig på större 
geografiskt och kulturellt avstånd också väcker starkare känslor hos repatriaterna vid 
hemflytten. En respondent vittnar om att det krävs en sorgetid. Ytterligare någon uttrycker 
känslan av kvarliggande kopplingar och en positiv känsla av att lägga det bakom sig. En 
repatriat som varit bosatt i Tjeckien menar att hon hela tiden varit inställd på ett liv under 
andra förhållanden under en begränsad tid. Att lämna miljön i utlandet har då inte upplevts 
som problematiskt.  
 
I relation till respondenternas situation hemma och den ofta upplevda minimala 
kommunikationen framstår tiden utomlands för många av respondenterna som en isolerad 
period, likt en parantes i livet som inte är kopplat till den nuvarande situationen. Vid 
hemkomsten vittnar många om ett behov av att få ventilera sina upplevelser men att intresset 
hos andra inte finns där. Svårigheten att beskriva upplevelser från andra länder för någon 
hemma som ej varit i samma situation återkommer som ett generellt drag. Flytten mellan 
hemland och utland ses som tydliga uppbrott med låg kontinuitet.  
 
Förväntningarnas roll för hur respondenterna tacklar repatrieringssituationen återspeglas i 
deras svar. Att ha en mental bild av att tiden utomlands bara är en förhållandevis kort och 
temporär period underlättar hemkomsten enligt en respondent. Synen på hur 
kommunikationen fungerat samt hur supporten ifrån hemorganisationen varit varierar bland 
respondenterna. Medan det generellt anses finnas brister i såväl support som kommunikation 
uttrycker en del av respondenterna en åsikt om att det är något som den enskilde personen får 
ansvara för på egen hand. Denna utvecklade gör-det-själv- attityd återfinns som ett ofta 
vanligt förekommande utvecklat drag hos dessa individer som jobbat utomlands. Information 
och regler har bitvis varit otydliga och svåra att hitta men är ett problem som de lärt sig 
hantera och övervinna. Att ha fötterna på jorden underlättar en smidig återanpassning vilket 
även tidigare studier har vittnat om (Torbiörn, 1994). En respondent talar om en påfrestande 
hatkärlek som kan uppstå genom förväntningar och hur det verkligen ser ut vid hemkomsten. 
Back to basic benämner en respondent hemkomsten till Sverige. Det syns ett märkbart 
mönster i hur förväntningar inför utresan oftare infrias, även om första tiden utomlands 
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präglas av osäkerhet, oklara riktlinjer och ingen riktigt klar idé om vad som kommer att möta 
en. Tidigare forskning (Torbiörn, 1994) som visar på att hemvändande individers 
föreställningar om hemlandet ofta är mer rigida, vilket ökar risken för en diskrepans mellan 
förväntan och verklighet och därmed besvikelse, får delvis stöd i denna studie.  
 
De utsagor som respondenterna bidrar med i denna studie visar på samma sätt i likhet med 
Baruch & Altman (2002) och Adler (2002) att hemkomsten ofta upplevs som en svårare 
omställning än tiden utomlands och att U-kurvan även kan spegla en repatriats anpassning. 
Att upprätthålla en romantiserad bild av hemlandet under tiden utomlands möts inte sällan av 
en försvårad återanpassning på hemmaplan som för den respondent som utomlands likställt 
vardagen hemma med hur det är under den svenska sommaren och den svenska semestern. 
Det var ett kraftigt uppvaknande från det ljuva strandlivet. 
 
Personliga förutsättningar spelar givetvis en roll för hur lätt respektive svårt oklara och osäkra 
situationer hanteras. Initiativförmåga, självständighet och förmågan att klara sig på egen hand 
utan tydliga riktlinjer är avgörande faktorer. Likaså uppges äventyrslust samt att ha en 
nyfikenhet för det okända som viktiga karaktärsdrag vid en utlandsflytt. Ett driv att vilja se 
och lära sig något nytt synes vara av stor vikt och uppges ofta av respondenterna som en orsak 
till varför utlandstjänster söks. Gällande de personliga förutsättningarna återspeglas denna 
självständighet som en viktig faktor för att snabbare acklimatisera sig och överkomma 
besvikelser vid repatrieringen. De respondenter som påtalar brister och besvikelser vid 
hemkomsten men samtidigt ser det som något de själva kan påverka ger inte sken av att 
problemen är något som tynger dem. Tidigare forskning (se t.ex. Dipboye et al och Stahl & 
Caligiuri, 2005) visar att ett sådant aktivt problemfokuserat angreppssätt där yttre faktorer ses 
som påverkbara är effektivt för att motverka stresspåslag, besvikelse och uppgivenhet inför 
problem.  
 
Alla respondenter nämner ett ökat antal situationer där riktlinjer och givna förhållningssätt 
saknas i kombination med ökat ansvar som en stor förändring i deras yrkesmässiga liv. Den 
professionella utvecklingen sker i snabbare takt. Den ökade autonomin och det ökade ansvaret 
har inneburit en tydlig utveckling av respondenternas färdigheter men även medfört en 
tydligare självmedvetenhet. De respondenter som stött på en arbetskultur som i högre grad 
skiljer sig gentemot den svenska vittnar också om en nödvändighet av att anpassa sitt 
beteende för att kunna utföra sitt jobb. Repatriaten som i Tjeckien var tvungen jaga tjeckerna 
med blåslampa är ett exempel.  
 
Insikter om skillnaderna mellan den egna individen och den sociala omgivningen liksom den 
kulturella sfären verkar hjälpa respondenterna till att tydligare sätta ord på deras eget sätt att 
vara och agera: Vi svenskar vill inte ta beslut, utan vi vill diskutera. Medan man i Sydamerika 
ville ha ett direkt fattat beslut.  En större förståelse för skillnader människor emellan samt en 
mer balanserad syn rapporteras som ett resultat av den förändrade yrkesrollen utomlands 
liksom en ökad förmåga att ta negativ såväl som positiv respons. En respondent menar att i en 
situation utomlands där sociala skyddsbarriärer saknas och utsattheten blir mer påtaglig krävs 
det större initiativ för att acklimatisera sig. Att verka i en helt annorlunda miljö kräver både 
sociala egenskaper, språkegenskaper, samt en ödmjukhet och insikt om var man kommer 
ifrån. Allt detta samt andra värderingar har utvecklat mig som människa. 
 
De ledaregenskaper som respondenterna återkommande rapporterar rör i större grad 
personliga och sociala färdigheter än tekniska kunskaper. En betydligt större grad av 
autonomi avspeglas hos alla respondenter med en ökad förmåga till helhetstänkande och 
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förståelse för andra synsätt eller en möjlighet att hoppa mellan referensramar-ha förståelse 
för både svenska och japanska miljöerna som en repatriat uttrycker det. Respondenternas 
utsagor visar att arbetet utomlands skiljer sig, inte bara till innehåll, utan mest till karaktären 
gentemot arbetet i hemmalandet. Oklarhet, ett ökat eget ansvar och nödvändigheten att 
anpassa sig efter situationen är vanliga karaktärsdrag i respondenternas utlandstjänster.  
 
En ökad trygghet och en känsla av att ha växt som människa är en respondents sätt att 
uttrycka den utveckling som skett. Dessa aspekter av en ökad självkänsla och självförtroende 
ger stöd åt utlandsvistelser som en viktig del i personlig såväl som yrkesmässig utveckling 
(Peltonen, 1988). De utsagor som ges i denna studie ger även stöd åt att diskontinuiteter (se 
t.ex. Lindgren & Wåhlin, 2001) framkallar en ökad självreflektion som medvetandegör 
förändringar i individens synsätt och/eller beteende. Exempel på sådana medvetandegöranden 
är upptäckter som svenskars benägenhet att inte vilja fatta snabba beslut och att ”stilen” 
utomlands är mer avslappnad än hemma i Sverige. Den försiktighet som en respondent 
upplever är ett vanligt drag hos svenskar märks i återhållsamheten i en annan respondents svar 
där denne inte ville konfrontera den lokala befolkningens konservatism: det var inte värt att 
diskutera och få upp en dialog.   
 
Som även visats i tidigare forskning (Kohonen, 2004) visar respondenterna i denna studie upp 
en nyupptäckt syn på dom själva och nyvunna färdigheter. I samband med ökad utsatthet och 
en känsla av att få lita till sig själv för att klara sig nämns också en ökad förståelse för andra 
människor och invandrare hemma i Sverige, en större ödmjukhet och bredare perspektiv på 
saker och ting. Bland respondenterna återfinns, som tidigare påpekats, tecken på att tiden 
utomlands för vissa medfört just en tillgång till andra synsätt och referensramar. Detta som 
Arnett (2002) kallar för ”global mindsets” ses hos respondenterna i denna studie som en 
integrering av andra länders synsätt. De respondenter som i likhet med kvinnan som 
tjänstgjort i Japan ser det som en stor fördel att kunna tänka utifrån två referensramar ger 
också uttryck för detta genom att förena det positiva från ”två världar”. Det vill säga att när 
individen väl står utanför hemmiljön är det lättare att se vad som görs mindre ”bra” där. Väl 
hemkommen återfinns dock en samstämmig bild hos respondenterna att utrymmet för att dela 
med sig av erfarenheterna eller intresset för ”dom där hemma” att vilja lyssna är begränsat. 
Att använda sig av sina förvärvade ”globala” insikter och erfarenheter på hemmaplan synes 
inte vara så enkelt.  
 
Endast en respondent upplever att nyvunna färdigheter och erfarenheter fått komma till 
användning i hemorganisationen. I de flesta fall rapporteras en besvikelse över avsaknaden av 
rutiner och planer som kunnat införliva utlandstjänstens erfarenheter i ny tjänst hemma. Att 
det är svårt att få en yrkesroll som är en naturlig utveckling av den roll som utlandstjänsten 
inneburit är ett återkommande mönster. Yrkesmässigt rapporteras en bristande 
acklimatisering. I något fall rapporterar en respondent från Brasilien att den väntande tjänsten 
vid hemkomsten inte haft någon som helst anknytning till vad denne gjort utomlands. 
Förväntningen att hemorganisationen ska ha insikt i hur den hemvändande individen 
utvecklats och hur dessa nyvunna färdigheter ska appliceras i verksamheten finns i flera 
respondenters svar. Det visar sig sällan stämma. En respondent menar att det ofta tas för givet 
att förberedelserna för repatriaten är grundliga från hemorganisationens sida men att det är 
helt upp till individen om utfallet ska bli positivt. Om jag inte gjorde någonting skulle jag inte 
sitta där jag sitter nu idag. Denna hänvisning och starka tro till den egna kompetensen och 
handlingskraften som de enda orsakerna till hur karriären och livet fortskrider efter 
hemkomsten  har tidigare setts som ett mönster i en studie av Suutari och Brewster (2003). 
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5.2 Kulturella gränser 
De kulturella aspekter som visas genom människors sätt att agera och umgås samt genom 
antaganden och värderingar är något som alla respondenter säger sig ha fått större insikt om. 
Än en gång visar respondenternas svar att diskontinuiteter i den egna tillvaron underlättar 
tillgången till ett förnyat betraktelsesätt på såväl sig själv som det egna hemlandet. Intressant 
att jämföra olika kulturer samt religioner, för det ger en helt ny dimension samt Numer ser 
man sådant man inte tänker på normalt är exempel på den vidgning av perspektivförmågan 
som respondenterna anser sig ha vunnit genom möten med andra kulturer. Alla respondenter 
uttrycker det som mycket berikande att ha kunnat bo utomlands under en längre 
sammanhängande tid.  
 
De kulturella skillnader som respondenterna erfarit rapporteras ha gett större förståelse för 
exempelvis invandrare och en allmän högre acceptans mot skillnader. Även här verkar 
utsattheten innebära en omvärdering och en större förståelse samt acceptans för andras 
situation. Språket rapporteras som en naturlig tröskelbarriär som är väldigt viktig för tillgång 
till en annan kultur. Genom den kontrasterande kultur som präglar andra länder visar några 
respondenter hur kulturella aspekter visar sig i mänskliga antaganden och värderingar. En 
respondent beskriver hur synen på företag är i Sverige: Så är den svenska mentaliteten. Man 
ska klara sig själv, det är inbakat i den svenska företagskulturen. Lojalitet, arbetstider och 
bekvämlighet är andra faktorer som en japansk repatriat berättar om och menar att 
teamkänslan är större i Japan och det är lättare att få folk att ställa upp. 
 
Ett gemensamt drag hos respondenterna är att de vid expatrieringen haft ett öppet sinne för att 
något nytt skulle komma att möta dom. Ett av de återkommande skälen till att söka 
utlandstjänst är just en önskan att bredda sig, att få uppleva hur det är att bo utomlands och 
nyfikenheten på hur arbetsliv och kultur är i ett annat land. I relation till de mer fastställda 
uppfattningarna som respondenterna uttrycker om Sverige visar detta i likhet med Torbiörn 
(1994) att det på sätt och vis är lättare acklimatisera sig till något nytt än att återanpassa sig 
till hemlandets kultur. En brasiliansk repatriat menar att det är lättare flytta till ett land där 
man vet skillnaderna är stora, man är inställd på att det blir helt annorlunda. Utresans 
förväntningar, trots att de är oprecisa och präglas av osäkerhet, infrias trots det oftare än 
förväntningarna på hur återkomsten kommer att te sig. En respondent uttrycker det som att 
hemresan blev lite gräset är grönare på andra sidan. Samtidigt som respondenten och 
medföljande familj saknade det svenska ljuset, människorna, språket och maten förbyttes 
snabbt idealbilden av återgången till det liv som kallas vardag: skönt komma hem men 
vardagen knackar på fort. 
 
Föreställningarna om andra länder framstår som redan nämnts som mer odefinierade jämfört 
med respondenternas syn på Sverige. Vetskapen om att anpassning kan komma att krävas för 
att smälta in i den nya miljön vid expatrieringsfasen framstår mer självklart än att 
repatrieringsfasen också kan komma att kräva en anpassning. Utomlands förefaller, som 
tidigare nämnts, språket vara en kritisk nyckel för att nå tillträde till en annan kultur och social 
inkludering. Hos respondenterna märks en svårighet i vad de ska göra av alla sina intryck vid 
hemkomsten. Andra intresserar sig inte för deras upplevelser och på det praktiska planet har 
de också saknat utrymme för att tillämpa nyvunna insikter. Svårt få den uppskattning man 
borde anser en respondent. En annan respondent som jobbat inom ett EU-projekt nyanserar 
bilden då hon genom sina nyvunna kunskaper kunnat gå tillbaka till en liknande tjänst hemma 
men med kunskaper som försett henne med verktyg att utföra ett bättre jobb. Svårigheten i att 
kunna förmedla hur utlandstjänsten utvecklat den egna individen, att förmedla den nya ”del” 
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av sig själv som kommer tillbaka kvarstår dock: Svårt att kunna värdesätta något man ej 
känner till eller förstår. 
 
Flertalet respondenter vittnar om att en utlandstjänst för med sig en rad privilegier som aldrig 
skulle fås vid fortsatt tjänst hemma i Sverige, dels av ekonomiska men också sociala och 
kulturellt betingade skäl. Det finns klara skillnader i fördelar jämfört med när man kommer 
hem, som en brasiliansk repatriat uttrycker det. Att ha tjänare och städerskor är vanligt 
förekommande erbjudanden bland de respondenter som varit bosatta i länder utanför Europa. 
De respondenter som har tjänstgjort i, jämfört med Sverige, mer kulturellt och socialt olika 
länder rapporterar tydligare livsstilsförändringar med mer luxuösa vanor såsom dagliga 
middagar på restaurang och fler resor. På samma sätt uttrycker en respondent att livet 
utomlands var mindre komplext, friare och att saker fixar sig självt. Ett mer varierande och 
fritt liv med mer influenser från olika håll rapporteras återkommande. 
 
Delar av respondenternas berättelser tyder på att skillnaden i livsstil inte enbart skiljde sig 
från Sverige utan även gentemot de lokala invånarna. Språket har här varit det största hindret 
från mer lokal kontakt och förankring. En tjeckisk repatriat deltog i svenska ambassadens 
evenemang och umgicks med sina grannar. En annan respondent menar att livet utomlands 
präglades av att ett omedvetet uppsökande av annat ”svenskumgänge”. Detta har för 
respondenten medfört en större förståelse till varför invandrare i Sverige söker sig till 
varandra. Utsagor som dessa och den japanska repatriatens känsla av att det var en utmaning i 
att allt var så nytt, det var aldrig tråkigt kan ses som ett tecken på att processen för att få 
tillgång till en annan kultur är betydligt längre och svårare än vad det ser ut att vara.  
 
Respondenternas liv utomlands framstår i vissa fall mer eller mindre som en avskild ö i deras 
liv, där kontakten med hemlandet delvis vattnats ur samtidigt som en förståelse för det 
främmande landets kultur medvetandegjorts, utan att respondenterna för den delen nått någon 
fullständigt inkludering i den kulturella och sociala sfären. Vissa respondenter återger en 
bredare syn med större tillgång till idéer och förhållningssätt från olika referensramar som 
något de vunnit genom sina erfarenheter. Denna eklektiska syn där individen har tillgång till 
såväl lokala som globala företeelser kallar Arnett (2002) för ”global mindsets”, vilket tidigare 
har diskuterats. Respondenternas liv utomlands präglas samtidigt ofta av en viss distans till 
det lokala kulturella livet som i fallet med de respondenter som ansåg sig leva lyxliv eller 
mestadels umgicks med arbetskollegor. Utifrån Hogg och Terry (2001) blir den situation som 
dessa expatriater lever under väldigt speciell, vilket även många respondenter vittnar om, med 
följden att den sociala omgivning som de bäst kan identifiera sig med blir andra expatriater. 
Samtidigt återfinns en beskrivning hos de flesta repatriater att hemkomsten sällan bara är att 
kliva in i samma skor igen, även om undantag finns. Denna ”inte hemma någonstans” känsla 
uttrycks av en respondent som: Börjar du arbeta utomlands kommer du att leva i exil resten 
av ditt liv, oberoende av var du är någonstans. Man känner sig inte riktigt hemma på någon 
plats. 
 

5.3 Sociala gränser 
Av respondenternas utsagor framgår att det sociala livet vid sidan om arbetet spelat en stor 
roll för den generella trivseln, såväl under expatrieringen som under repatrieringen. Att åka ut 
som ensamstående ses som mindre problematiskt än att ha familjen med sig. Flera av de större 
företagen har utarbetade rutiner och bred kunskap kring expatrieringsprocessen och 
tillhandahåller ofta en rad tjänster för att underlätta livet under tiden utomlands.  
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Trots väl inarbetade rutiner kring medföljare rapporteras de svåraste sociala problemen drabba 
just dessa. Som redan framgått av avsnittet kring yrkesrelaterade gränser får den arbetande 
parten mycket ”gratis” vad gäller kontakt med andra. De utsagor som ges av respondenterna 
tyder på att deras kontakt med det andra landets invånare till största del förmedlats via deras 
jobb. Situationen för medföljare kan som Adler (2002) hävdar beskrivas som mer 
problematisk på det sociala planet då dessa inte har arbetskollegor att relatera till och inte 
heller någon informell grupptillhörighet i den lokala kontexten. Flera av respondenterna 
poängterar vikten av att ha en fungerande social situation för medföljare för att 
utlandsvistelsen ska gå att hantera vilket tyder på så kallade ”överspillningseffekter”, vilket 
även setts i andra studier (se t.ex. Bhaskar-Shrinivas et al., 2005). Sett utifrån de 
hushållstjänster och den exklusiva service som företagen ofta kan arrangera för att underlätta 
expatrieringen framträder också en baksida med att på detta sätt ”distansera” medföljare från 
de lokala invånarna. 
 
Som tidigare nämnts syns hos respondenterna en breddad syn, på sig själv, men även på 
samhället i stort. Det är en mer begränsad syn i Sverige, saker och ting ser helt annorlunda ut 
i andra länder. En större förståelse när man arbetar i en öppen mer social region. Sociala 
orättvisor och andra snedfördelningar är något som ofta uppmärksammas. På det sociala 
planet syns ett uttryck för att den egna utsattheten för med sig en ökad förståelse, empati och 
nya insikter i andra människors situation. En repatriat menar att just ödmjukheten inför andra 
människor ökar. Förmågan att bättre förstå andra rapporterar flera repatriater som något de 
utvecklat utomlands. Insikten om andras situation och skillnader mellan dessa och sin egen 
situation leder enligt en brasiliansk repatriat till en förändrad självbild. En annan respondent 
menar att intrycken från tiden utomlands fört med sig insikter om vad som är viktigt i livet. 
 
De nya insikterna uttrycks ofta genom att respondenterna på ett, som tidigare nämnts, 
eklektiskt vis försöker ta det bästa från två världar. Upptäckten av nya sociala grundbeteenden 
som exempelvis en mer avslappnad hållning till livet utomlands och en större integration av 
yrkesliv och socialt liv leder ofta till en kritisk hållning gentemot hemlandets brister på 
motsvarande områden. En repatriat menar att människor hemma i Sverige har fokus på fel 
saker och att saker och ting här hemma kan kännas triviala. Relaterat till att flertalet 
respondenter anser att de möts av en liten vilja hemifrån att förstå deras nyvunna insikter 
uppstår svårigheter att mer än i tanken tillämpa och få gehör för dessa insikter. En japansk 
repatriat menar, i enlighet med teorin om en U-kurva, att efter en tid utomlands så nyanseras 
de positiva intrycken av det som är mindre bra och insikten om att det som är mindre bra 
utomlands kan vara bättre hemma och vice versa: Ju längre du är utomlands, desto mer 
förstår du att allt är tvärtom men ändå likadant. När du kommit över den tröskeln så ser man 
att det inte finns något idealsamhälle. 
 
Respondenterna har varierade upplevelser kring att komma tillbaka till Sverige och komma in 
i vardagen hemma. Vissa anser att det var förenat med ett ordenligt stresspåslag medan andra 
inte märkte någon större påverkan. Med undantag för en respondent visar denna studie att 
återanpassningen tillbaka sker lättare i de fall då det geografiska och kulturella avståndet till 
Sverige har varit mindre. Sambandet mellan repatrieringsproblem och kulturella samt 
geografiska faktorer har även påvisats i tidigare studier (Black & Gregersen, 1991; Stahl & 
Caligiuri, 2005). Respondenterna framhäver faktorer såsom tålamod och en förståelse för att 
det tar tid att anpassa sig till levnadssättet hemma som viktiga aspekter. En realistisk syn på 
hur det ska vara att komma tillbaka framgår också som en faktor av stor betydelse.  
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Medan de repatriater som intervjuats här framställer att deras största fråga vid hemkomsten 
har handlat om att hitta en tjänst som matchar deras intressen och nyvunna färdigheter 
framställs repatrieringens stora sociala fråga vara medföljarna. Den återvändande 
tjänstemannen/tjänstekvinnan är ofta garanterad en tjänst, även om det, enligt respondenterna, 
ofta råder bristfällig organisation kring den fortsatta tjänsten. För medföljarna väntar en 
betydligt mer osäker situation med betydliga byråkratiska möten vid återinträdet i det svenska 
systemet och därefter söka sin in på en arbetsmarknad de ej varit en del av på, i vissa fall, 
flera år.  
 
Flera av respondenterna påpekar att familjelivet kan vara utsatt för olika stressorer vid 
repatrieringen med omställningssvårigheter till vardagslivet och små kriser som följd. Den 
bild som respondenterna ger tyder på att såväl repatriat som medföljare står inför stora 
rollförändringar vid hemkomsten. Hemkomsten medför i regel alltid en nedgång i relativ 
boendestatus och andra privilegier. Utomlands präglas livet ofta av ett överklassboende menar 
en respondent. Detta stämmer överlag bäst överens med de respondenter som befunnit sig i 
mindre utvecklade länder. Även i roller går det spåra en tydlig förändring. De medföljandes 
roll utomlands präglas ofta av just ordet ”medföljare”. På grund av arbetstillstånd förlorar 
medföljarna ofta temporärt sin yrkesidentitet. En respondent menar att för familjen blir det 
mycket hemmasittande i början. 
 
Yrkesrollens förändringar har redan behandlats. I respondenternas utsagor hörs ofta en 
besvikelse av att den nya tjänsten hemma ej motsvarat förväntningarna och inte heller gett 
utrymme för att applicera kunskaper och insikter inhämtade utomlands. Helhetsbilden av den 
återvändande repatriaten kännetecknas av en förlust av både ekonomiska medel och 
statusmässiga symboler. När utlandstjänsten präglats av en hög grad av autonomi med stort 
ansvar ökar också den enskilda personens betydelse i organisationen. Av respondenternas 
utsagor framgår att yrkesrollen vid återkomsten reduceras, med förlust av såväl ansvar som 
betydelse och status. En brasiliansk repatriat påpekar hur uppmärksamhet är viktig i den 
latinamerikanska kulturen medan det egna arbetet i hemmaorganisationen ses som en kugge i 
hjulet.  
 

5.4 Sammanfattande analys: Identitetskonstruktion över de tre 
gränserna 
Som framgått ovan förefaller den ”inkluderande gränsen” vara svårast att penetrera, såväl vid 
expatriering som vid repatriering. Frånvaron från hemlandet uttrycks som en slags social 
tillhörighetsförlust hos respondenterna. Av de samlade utsagor som återges framgår att det är 
medföljarna, i synnerhet, som drabbas av svårigheter då de lämnar sin hemmiljö för ett liv i 
utlandet där de, särskilt om de ej behärskar språket, ofta saknar naturliga sammankomster med 
den lokala omgivningen. Utsagorna pekar på, liksom även tidigare forskning tyder på, vikten 
av den sociala omgivningens roll för den egna självuppfattningen och identitetskonstruktionen 
(Se t.ex. Cullberg, 2001 och Kohonen, 2005). Utan bekräftelse från omgivningen på den egna 
upplevda identiteten skapas lätt en osäkerhet hos individen. 
 
Faktorer som nyfikenhet och äventyrslust framträder som drivande faktorer till att 
anpassningen som krävts till utlandsförhållandena har fungerat relativt smärtfritt för 
respondenterna i denna studie. Anpassningen till det nya har ställt respondenterna inför klara 
kontraster jämfört med hemlandets förhållanden. Ett konstaterande av och en förmåga att sätta 
ord på, samt beskriva dessa yttre skillnader, har markerat början på att respondenterna 
medvetandegjorts av den nya situationen. Som ett nästa steg i denna anpassningsprocess till 
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det nya märks hur de yttre diskontinuiteterna i respondenternas liv även medfört en förändrad 
”inre” syn. Någonstans i denna identitetsutvecklingsprocess har respondenterna, av deras 
berättelser att tyda, vunnit en ökad perspektivförmåga, en ökad tro på sig själva och sin 
förmåga samt därtill en ökad förståelse och acceptans. En utvidgad syn på både sig själv och 
omgivningen förefaller vara vanligt som en konsekvens av en förändring i yttre 
omständigheter. 
 
En villighet och förmåga till reflexion framstår som nödvändigt och föregår den förändrade 
syn på sig själv och omgivningen som respondenterna upplevt (självreflexionens betydelse för 
identitetskonstruktion har tidigare belysts av bl.a. Lindgren et al, 2004). I respondenternas 
svar återspeglas denna utveckling av synen på sig själv snarare som en utvidgning av den 
egna identiteten än någon helt ny, stabil syn på sig själv. Identitetskonstruktionen som den 
uttrycks hos denna studies deltagare kan ses som en utökning av medvetenheten, en 
förlängning av en kontinuerlig skala, snarare än ett hopp från en fast punkt till en annan. 
 
Vid hemkomsten förefaller hemlandets och hemmaorganisationens kulturella-, yrkesmässiga- 
och sociala struktur eller sfär ej fånga upp den utvidgning, den utveckling som skett hos 
repatriaterna. Förenklat uttryckt kan det uttryckas som att repatriat och hemmiljö inte längre 
”förstår” varandra på samma sätt som tidigare. Repatriaterna i denna studie antyder att denna 
inkompabilitet mellan deras utveckling och hemlandet gäller såväl formella strukturer såsom 
organisationens förmåga att tillvarata deras kompetens men även informella strukturer såsom 
sociala umgängets förmåga att förstå och värdera vad repatriaterna varit med om. Betraktat ur 
social identitetsteori (Hogg & Terry, 2001) och betydelsen av omgivningens funktion som 
”spegelbild” för att bekräfta individens självupplevda identitet (Cullberg, 2001) föreligger här 
en svårighet för repatriaterna att få en bekräftelse på den kompetens och utveckling som de 
anser sig ha genomgått. Figur 3 nedan syftar till att illustrera den identitetsutvecklingsprocess 
som leder till en diskrepans mellan repatriater och hemmiljö vid hemkomsten. 
 
Figur 3. Identitetskonstruktionens relation till hemmiljön vid repatriering 
 
 
 
     

Identitetskonstruktion

SOCIAL IDENTITET

Socialt Kulturellt

Yrkesmässigt

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL IDENTITET

Socialt Kulturellt

Yrkesmässigt

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65

Identitetskonstruktion

SOCIAL IDENTITET

Socialt Kulturellt

Yrkesmässigt



Figuren läses från vänster till höger och ner. Den första rutan visar hur individen före utresan 
ingår i en omvärldssfär, eller ett socialt system, där det råder en relativt likstämmig 
uppfattning och tolkning av de i sfären ingående komponenter som grovt kan kategoriseras 
efter kulturella, sociala och yrkesmässiga aspekter. Med andra ord visar detta en miljö där 
individen levt länge och delar en gemensam referensram med omgivningen. De heldragna 
linjerna mellan de olika komponenterna i modellens första ruta visar att denna gemensamma 
referensram medför en konsistent tolkning av omgivningen av individ och social omgivning. 
De som vistas i sfären gör med andra ord i stora drag liknande tolkningar av omvärlden och 
dess symboler. Denna referensram och den gemensamma tolkingsgrund antas då underlätta 
tillvaron och kommunikationen med omgivningen för individen.  
 
 I den andra rutan ser vi, genom den nytillkomna delen identitetskonstruktion, den utveckling 
som ägt rum hos individen utomlands, en utveckling som för individen medfört tillgång till 
nya tolkningssätt, en annan perspektivförmåga och en förändrad självbild. Gamla antaganden 
om sfärens ingående komponenter prövas nu i nytt ljus utifrån de nya insikter, erfarenheter 
och den kunskap som repatriaten vunnit. Repatriatens tolkning av de i sfären ingående sociala, 
kulturella och yrkesmässiga faktorerna görs nu delvis utifrån dessa nyvunna insikter. 
Repatriatens sfär och referensram har utvidgats i en annan takt jämfört med de individer som 
befunnit sig i hemmiljön och ej genomgått samma utveckling. 
 
I sista rutan ser vi slutligen hur den ”nya” tolkningen endast görs av repatriaten då det endast 
är denne som, genom de diskontinuiteter som uppstått i samband med miljöbytet, deltagit i 
identitetskonstruktionen. Som en följd av detta uppstår en diskrepans mellan repatriatens och 
hemmiljöns aktuella referensramar. Detta symboliseras i modellen av att de i sfären ingående 
komponenterna förlorar den tidigare inbördes bindningen sinsemellan. Repatriaten tolkar 
skeenden i sfären delvis utifrån den identitetskonstruktion som är en konsekvens av dennes 
utlandsvistelse. Denna nya identitetskonstruktion har inte hemmiljöns individer tillgång till 
varför då dessas tolkningar skiljer sig åt jämfört med repatriaten. Denna tolkningsdiskrepans 
kan enkelt beskrivas som att repatriaten och hemmiljöns individer beskriver sfären med ”olika 
språk”. Skillnaden kan förutom denna tolkningsskillnad också medföra (enligt social 
identitetsteori, se Hogg & Terry, 2001) att hemmiljön ej kan bekräfta repatriatens 
identitetskonstruktion och nya syn på sig själv. Från empirin ser vi exempel på detta då många 
anser att hemmiljön ej förstår eller värdesätter den kunskap och utveckling som 
respondenterna har med sig tillbaka efter utlandsvistelsen.  De dubbelriktade pilarna i 
modellens tredje bild visar att detta är en fortlöpande process som pågår tills repatriaten och 
omgivningen åter hittar ett gemensamt tolkningssätt för den gemensamma sfären. Detta kan 
ses som ett kompromissförfarande där omgivningen hemma helt, delvis eller inte alls 
bekräftar repatriaten såsom denne efter utlandsvistelsen ser sig själv och omgivningen. 
 

6. Slutsats 
I likhet med tidigare studier pekar även denna studie på att kulturellt och geografiskt avstånd 
får betydelse för individens upplevelse av förändringar och omställningar. Stora skillnader 
tyder på besvärligare konfrontationer med gamla invanda handlings- och tankemönster. De 
repatriater som mött en mer direkt kontrasterande miljö utomlands vittnar om en större 
omställning under repatrieringsprocessen. I gengäld pekar dock dessa repatriaters utsagor på 
att dom, när dom väl vant sig vid skillnaderna, vunnit tillgång till en fördjupad kunskap och 
insikt om andra miljöer, men framför allt om sig själva. Stora diskontinuiteter och kontraster 
mellan individens situation utomlands kontra dennes situation hemma i Sverige pekar på att 
en större medvetenhetsutveckling och en tydligare identitetskonstruktion sker. 
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Samtidigt som stora diskontinuiteter framstår som påfrestande framträder alltså fördelarna i 
form av en underlättad möjlighet att utvecklas och öka medvetenheten om såväl sig själv som 
andra. Då det är svårare att hålla fast vid rigida förväntningar om sådant som individen 
egentligen inte har så mycket kunskap om blir mottagligheten och anpassningsförmågan inför 
det nya också större. När det nya, som i denna studie, gäller andra länders kulturella, 
yrkesmässiga och sociala miljö och förväntningarna förknippas med en nyfiken positiv anda 
blir också viljan att ta till sig av nya synsätt högre. Detta kan illustreras av repatriaternas 
eklektiska förhållningssätt där de tar åt sig av ”det bästa av två världar”. Öppenhet och 
självreflektion, som i sin tur ofta föregås av upplevda diskontinuiteter, framstår som initiala 
kriterier för att en identitetskonstruktion ska ta sin början. 
 
Repatriaterna i denna studie ger uttryck av att ha kunnat agera som något som skulle kunna 
liknas vid ”objektiva” observatörer. Med detta menas att de inte i någon egentlig mening 
tagits upp i det främmande landets kulturella eller sociala sfär. De har dock haft möjligheten 
att uppleva och konstatera skillnader mellan hem- och utlandsmiljö. På detta distanserade vis 
har de själva kunnat utveckla sina perspektiv där de till viss del lämnat sin sociala hemvist i 
Sverige men utan att alltså till fullo kunnat integreras i det främmande landet vilket uttrycks 
tydligt hos en repatriat som menar att Man känner sig inte riktigt hemma på någon plats. 
Detta visar på den partiella separation som görs från det egna landets sfär samtidigt där 
individen får tillgång till andra referensramar men utan det djup som gör att individen känner 
sig naturligt hemma i utlandet. Att ha tillgång till andra synsätt innebär i detta fall en fördel 
för respondenternas egna perspektivförmågor men verkar inte ha berättigad dom till någon 
social inkludering utomlands. 
 
De diskontinuiteter som individen erfar upplevs således oftast enbart av denne själv. Detta 
exemplifieras återkommande i denna studie, främst gällande repatrieringen, där repatriaterna 
uttrycker en känsla av att inte vara förstådda eller uppfattade på det sätt som dom själva 
önskar. Som ovanstående föreslagna modell illustrerar medför de upplevda förändringarna en 
identitetskonstruktion hos individen som sällan bekräftas av omgivningen vid 
repatrieringsprocessen. Omgivningens funktion som ”spegelbild” och bekräftelse av den egna 
personen är således inte optimalt fungerande för en repatriat då denne kanske ej kan uttrycka 
den utveckling som skett utomland eller som ett resultat av omgivningens oförmåga att 
uppmärksamma och värdera den utveckling som vissa repatriater genomgått. Behovet av att få 
bekräftelse på den genomgångna utvecklingen som är resultatet av repatriaternas 
identitetskonstruktion märks delvis genom respondenternas önskan att få mer uppskattning 
hemifrån samt deras efterfrågan på att få diskutera upplevelser med andra som varit i samma 
situation. 
 
Mot denna bakgrund framträder vikten av att på ett konkret sätt finna metoder för att 
uppmärksamma repatriaternas personliga såväl som yrkesmässiga utveckling. 
Identitetskonstruktionens inflytande på hur smidigt repatrieringsprocessen flyter synes alltså 
spela en relativt stor roll. Kunskap och förståelse för vad repatriaten genomgått och hur denne 
ser på sig själv torde underlätta såväl det organisatoriska samordnandet som tillvaratagandet 
av gjord personalinvestering liksom kommunikationen med denne. I enlighet med 
ovanstående modell sker en utveckling hos individen som inte alltid med lätthet kan speglas 
och värderas av dennes omgivning vid hemkomsten. Förutom den personliga besvikelse som 
detta kan resultera i riskerar konsekvensen också bli att den investering som 
hemmaorganisationen gjort inte resulterar i ett optimalt utnyttjande. I värsta fall kan det som 
setts i tidigare studier (Adler, 2002) medföra en förlust av nyckelpersoner. 
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Ett genomgående drag hos repatriaterna i denna studie är en indikation på att den 
identitetskonstruktion och utveckling som skett resulterat i ett större självförtroende och ett 
problemorienterat synsätt där den egna förmågan accentueras. Detta påvisades även i en 
tidigare studie gjord på finska repatriater (Suutari & Brewster, 2003). Vidare har mötet med 
nya miljöer och den identitetskonstruktion som detta resulterat i generellt sett medfört en ökad 
förståelse, acceptans och förståelse för olikheter och situationer utan klara riktlinjer. Dessa 
förstärkta drag hos repatriaterna tyder på att identitetskonstruktionen till en betydande del 
stärkt viktiga ledaregenskaper. Den identitetskonstruktion som repatriaterna i denna studie 
indikerar tyder på att de upplevda diskontinuiteterna mellan olika miljöer, utöver den mer 
tekniska yrkesutvecklingen, till stor del utvecklat deras sätt att se på sig själv och 
omgivningen.  
 
Den praktiska nyttan av denna utveckling för hemmaorganisationen torde framgå klart. Större 
självinsikt och förståelse för andra liksom en ökad problemlösningsförmåga är viktiga 
egenskaper vid exempelvis konfliktlösning. Den ökade förmågan till helhetsperspektiv som 
repatriaterna refererar till är likaså av stor strategisk nytta. Den mognad som repatriaterna 
genomgått och den erfarenhet de tillskansat sig ökar rimligtvis deras lämplighet för en 
ledarroll i hemmaorganisationen.  
 
Mot denna bakgrund förstås vikten av att skapa processer som möjliggör ett tillvaratagande av 
repatriaternas kunskaper och färdigheter. Vidare är processer för ett sådant tillvaratagande 
nödvändigt för en förbättrad organisatorisk kunskapstransferering. Från denna studie går det 
utläsa att en sådan kunskapstransferering sällan äger rum på ett tillfredsställande vis. 
 
Den teoretiska nyttan visar sig i jämförelse med andra sätt att studera repatriering och den 
återanpassningsprocess som ofta upplevs som problematisk. I motsats till en uppdelning av 
olika separata faktorers inverkan på repatrieringen visar ett identitetskonstruktionsperspektiv 
att svårigheter och återanpassningsproblem till stor del kan ha sin orsak i att repatriaten, vid 
hemkomsten, ej blir ”sedd” som denne ser sig själv efter sin tid utomlands. Mot bakgrund av 
repatriaternas ökade förmåga att möta förändrade omständigheter torde deras största problem 
inte vara faktiska problem såsom administrativt krångel et cetera. Istället tyder 
identitetskonstruktionsperspektivet på att en repatriat vid hemkomsten ofta, genom att 
omgivningen ej bekräftar dennes nyvunna kvaliteter, hamnar i en konflikt över hur den egna 
rollen uppfattas. Anpassningsproblematiken handlar då till stora delar om ett motstånd hos 
individen att falla tillbaka i en tidigare roll och hur denne då betraktades av omgivningen. 
Ofta, kan antas, anser då repatriaten att omgivningens tidigare uppfattning om denne ej längre 
stämmer och därför känns ofördelaktigt eller mindre attraktivt. Genom att se på 
repatrieringsprocessen utifrån ett identitetskonstruktionsperspektiv ges möjligheten till ett 
konceptuellt angreppssätt som då är applicerbart som förklaringssätt på en rad av de tidigare 
angivna problematiska faktorerna. 
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Appendix 
 
 
1) Vad har lockat med utlandstjänstgöring, 2) Har tiden utvecklat dig som person-yrkesmässigt, socialt, 3) Hur har detta tagits tillvara av 
organisationen, 4) Hur var kommunikationen med hemmaorganisationen, 5) Hur upplevde du den yrkesmässiga, sociala och kulturella 
återanpassningen, 6) Hur har återanpassningsprocessen upplevts under tiden, har något kunnat göras annorlunda, 7) Yrkesrelaterade faktorer; 
a. Information och Kommunikation, b. Känsla av avslut, c. Förväntningar, d. Support, e. Autonomi, f. Personliga förutsättningar, g. 
Uppskattning-Uppmärksamhet, 8) Sociala Faktorer; a. Familjesituationen, b. Praktisk återanpassning, c. Ändrar syn- Individuellt och 
samhällsmässigt, d. Status och Boendesituationen, 9) Kulturella faktorer; a. Förändrad Syn, b. Förväntningar, c. Livsstil 
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