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Abstract

The purpose of this study is to describe how repatriates at AstraZeneca in Mölndal have 

perceived the repatriation process. To illustrate how the repatriation has been perceived five 

factors have been chosen: Expectations, career planning, support and contact with the 

organization, clarity in the repatriation process and reverse culture shock. The study was 

conducted through interviews with six repatriates employed at AstraZeneca in Mölndal. Our 

study shows that the repatriate’s perceptions mainly concur with previous research. The return 

home was clear regarding practical details; however regarding career planning we found that 

the repatriates themselves felt that they were responsible for their career development and 

contact with the home office. Furthermore we found that expectations had great impact on the 

perception of the repatriation. A majority of the repatriates experienced a reverse culture 

shock upon re-entry, something that is in line with previous studies.

Keywords: Repatriation, expatriation, repatriate, career planning, international assignment,

reverse culture shock, clarity, expectations, organizational support and communication.



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur AstraZenecas expatriater stationerade i Mölndal 

upplevt repatriationen. För att illustrera hur repatriationen upplevts har de fem variablerna: 

förväntningar, karriärplanering, stöd och kontakt med hemorganisationen, tydlighet i 

processen samt omvänd kulturchock valts. Studien genomfördes genom intervjuer med sex 

repatriater anställda på AstraZenecas kontor i Mölndal. Denna studie visar att repatriaternas 

upplevelser till stor del överensstämmer med tidigare forskning. Processen var tydlig gällande 

hemkomstens praktiska detaljer. Gällande planeringen kring karriären fann vi att 

respondenterna själva tog ansvar för sin utveckling och kommunikation med företaget. 

Förväntningarna fann vi ha stor påverkan på hur repatriationen upplevts. En majoritet av 

repatriaterna upplevde en kulturchock vid återkomsten till Sverige, något som är i linje med 

tidigare forskning.

Nyckelord: Repatriation, expatriation, repatriat, karriärplanering, utlandsuppdrag, omvänd 

kulturchock, tydlighet, förväntningar, stöd & kommunikation med organisationen.



Tack!

Vi vill tacka respondenterna på AstraZeneca som genom sin tid och sitt deltagande gjort 

denna studie möjlig. Vill vi även rikta ett stort tack till vår seminariegrupp som under arbetets 

gång varit ett lysande bollplank för idéer och förbättringar. Slutligen vill vi tacka vår 

handledare Christina Hultbom som med sina goda råd varit ett oumbärligt stöd i arbetet.

Uppsala 24:e mars 2010

Anna Eriksson     Julia Gustavsson - Örn



Innehållsförteckning 

1. Inledning och problemformulering...................................................................................................... 1

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 3
1.2 Avgränsningar ............................................................................................................................... 3
1.3 Disposition..................................................................................................................................... 4

2. Teoretisk diskussion............................................................................................................................ 5

2.1 Teoretisk angreppspunkt ............................................................................................................... 5
2.2 Förväntningar ................................................................................................................................ 5
2.3 Karriärplanering ............................................................................................................................ 6
2.4 Tydlighet i processen..................................................................................................................... 7
2.5 Stöd och kontakt med hemorganisationen..................................................................................... 7
2.6 Omvänd kulturchock ..................................................................................................................... 8
2.7 Analysmodell................................................................................................................................. 9

3. Metod ................................................................................................................................................ 11

3.1 Metodologiskt angreppssätt......................................................................................................... 11
3.2 Val av fallföretag......................................................................................................................... 11
3.3 Val av respondenter..................................................................................................................... 12
3.4 Datainsamling.............................................................................................................................. 13
3.6 Operationalisering av teoretisk modell........................................................................................ 14

4. Empiriska resultat.............................................................................................................................. 16

4.1 Presentation av fallföretaget ........................................................................................................ 16
4.2 Förväntningar .............................................................................................................................. 16
4.3 Karriärplanering .......................................................................................................................... 18
4.4 Tydlighet i processen................................................................................................................... 19
4.5 Stöd och kontakt med hemorganisationen................................................................................... 20
4.6 Omvänd kulturchock ................................................................................................................... 22

5. Sammanfattande diskussion .............................................................................................................. 25

5.1 Karriärplanering – Frihet under ansvar ....................................................................................... 25
5.2 Tydlighet i processen – Vad är det som gäller?........................................................................... 26
5.3 Stöd och kontakt med hemorganisationen – Syns inte, finns inte? ............................................. 27
5.4 Omvänd kulturchock – Känns det som hemma?......................................................................... 27

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 29

6.1 Begränsningar i studien och förslag till framtida forskning ........................................................ 30
Källförteckning...................................................................................................................................... 31

Bilaga 1



1

1. Inledning och problemformulering
Många internationella företag skickar regelbundet ut sina anställda på kortare eller längre 

utlandsuppdrag. Skälen till varför detta görs är flera, både ur företagets och ur den enskilde 

individens synvinkel. Ofta understryks vikten av internationell erfarenhet varför ett 

utlandsuppdrag ses som en chans till karriäravancemang och personlig utveckling. Ernst & 

Youngs årliga Global mobility effectiveness survey (2009) visar att många företag har 

standardiserade och väl fungerande program som följs i samband med utflytten. Stora resurser 

läggs ned på att ge den anställde så bra förutsättningar som möjligt att anpassa sig till det nya 

landet och till det nya arbetet utomlands. Den anställde får bland annat hjälp med boende, 

skola till barnen och kulturell träning för att anpassa sig till den nya kulturen. Något som 

däremot ägnas mindre uppmärksamhet är de aktiviteter som företas i samband med 

hemkomsten.

Att komma hem efter en längre utlandsvistelse borde inte vara något problem, kulturen, 

människorna och organisationen är bekant men för anställda som slutför sina fleråriga 

utlandsuppdrag är detta inte alltid fallet. Studier har visat att återanpassningen till hemlandet 

är svår, om inte svårare än anpassningen till det nya landet (Adler, 1981; Black, 1992; 

Solomon, 1995). Många företag spenderar idag mycket tid, pengar och energi på att förbereda 

sina anställda inför en utlandsflytt men forskning har visat att återanpassningen till hemlandet 

ofta försummas istället för att ses som den sista länken i en lyckad expatriation (Solomon, 

1995). Detta påstående stöds även av 2009 års version av Ernst & Youngs årliga Global 

mobility effectiveness survey där endast 1 % av de tillfrågade företagen anser att 

repatriationen1 är den viktigaste fasen av expatriationen (Ernst & Young, 2009). Ofta lever 

återkomsten till hemmakontoret inte upp till expatriatens2 förväntningar och utlandsuppdraget 

har inte lett till den karriärförbättring som den anställde väntat sig (Sánchez Vidal, Sanz Valle 

& Barba Aragón, 2008).

När expatriater återvänder hem är det inte ovanligt att de återvänder till en organisation som 

inte är medveten om eller till och med inte bryr sig om vad de har åstadkommit under 

                                                            

1 Den återanpassning från ett utländskt land tillbaka till hemlandet som sker efter att en individ levt utomlands en 
längre period (Hurn, 1999).

2 En anställd som skickas iväg från hemmakontoret för att leva och arbeta i ett annat land under en tidsperiod på 
två till sju år (Caliguiri, 2000, i Bossard & Petersen, 2005)
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utlandsuppdraget. Organisationen vet ofta inte heller hur de ska utnyttja den kunskap som 

expatriaten har tillgodogjort sig under sin tid utomlands (Solomon, 1995). Under 

utlandsvistelsen finns det ofta en “out-of-sight, out-of-mind” mentalitet från 

hemorganisationens sida och expatriaten hålls sällan uppdaterad om vad som händer på 

hemmaplan (Black, 1992). 

Ofta då expatriater är ute på utlandsuppdrag har de det bra ställt, de får många förmåner, blir 

väl kompenserade för det arbete de utför och de har stor handlingsfrihet. Detta kan innebära 

en stor omställning vid hemkomst (Solomon, 1995). Utlandsuppdraget har med stor 

sannolikhet förändrat expatriaten som person gällande attityd, värderingar och vanor. Ju 

längre individen har varit borta från hemlandet, desto mer har den förändrats och desto större 

är sannolikheten att dess förväntningar på hemkomsten är felaktiga (Black, Gregersen & 

Mendenhall, 1992a). Med anledning av detta kan hemkomsten vara traumatisk då många 

faktorer är osäkra. Den anställde vet inte vad som väntar vid hemkomst, då de exempelvis 

kommer att inleda en ny anställning på en ny position, göra sig hemmastadd i ett nytt hem och 

hitta ett nytt jobb till partnern. Allt detta kan orsaka en omvänd kulturchock3 för repatriaten 

och repatriatens familj (Tung, 1988; Adler, 1981). För att kunna förebygga att detta inträffar 

är det viktigt att repatriaten och dennes familj har realistiska förväntningar på vad som ska 

hända vid återkomsten och vara förberedd på att det kan vara svårt att komma hem (Solomon, 

1995). 

Den omvända kulturchocken kan ha till följd att den anställde känner sig missnöjd och leder 

ibland till att denne väljer att avsluta sin anställning (Beutell & Wittig-Berman, 2009). Det 

finns undersökningar som visar på att så många som 25 % väljer att lämna företaget efter 

hemkomst (Black, 1992). Personalomsättningen av repatriaterna står alltså i samband med hur 

företaget hanterar repatriationen och står därmed i samband med hur nöjda de anställda är 

med de aktiviteter som företagits (Sánchez Vidal et al., 2008). När repatriationen misslyckas 

förlorar företaget inte bara den investering som det inneburit att ha den anställde stationerad i 

ett annat land, utan även den internationella erfarenhet och kunskap som denne skaffat sig 

under tiden utomlands (Bossard & Peterson, 2005).

                                                            

3 Den frustration och förvirring som är ett resultat av att bli bombarderad av otolkningsbara signaler (Adler, 
1981).
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Det finns studier som visar på att skälet till att många repatriater4 slutar är på grund av att 

repatriationsprogrammet som företaget erbjuder inte är tillräckligt samt att karriärplanering 

saknas (Joinson, 1998; Solomon 1995 i Paik, Segaund & Malinowski 2002). Dessutom är 

förståelsen bland chefer och kollegor ofta liten då de kanske tycker att det inte borde finnas 

något skäl till att expatriater ska behöva extra stöd vid återanpassningen då de endast har varit 

borta några år. Den här bristen på förståelse påverkar i sin tur expatriatens återanpassning och 

ökar risken att de väljer att lämna företaget (Black & Gregersen, 1999).

En väl genomförd repatriation leder enligt Jassawalla, Conolly & Slojkowski (2004) till lägre 

personalomsättning av repatriaterna och därmed till att avkastningen på investeringen i 

humankapital förbättras. För den anställde finns det också implikationer som visar på lägre 

osäkerhet och ångest, en högre nivå av nöjdhet samt en starkare känsla av tillhörighet bland 

anställda som upplever en väl genomförd repatriering (Jassawalla et al., 2004). 

Det förekommer möjliga skillnader länder emellan gällande hur repatriaterna uppfattar 

repatriationen. Samtidigt är den största delen av forskningen baserad på amerikanska 

repatriater (Sánchez Vidal et al., 2008). Denna studie undersöker hur Svenska repatriater på 

AstraZeneca i Mölndal uppfattar repatriationsprocessen, därmed belyses problematiken ur ett 

annat kulturellt perspektiv.

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur AstraZenecas expatriater upplevt repatriationen. 

Vi ämnar undersöka detta genom att se till hur de fem utvalda variablerna: förväntningar, 

karriärplanering, tydlighet i processen, stöd och kontakt med hemorganisationen samt omvänd 

kulturchock, har upplevts av repatriater på AstraZeneca. Vår frågeställning blir således:

 Hur upplever AstraZenecas expatriater stationerade i Mölndal repatriationsprocessen?

1.2 Avgränsningar

AstraZeneca är ett internationellt företag med 65 000 anställda världen över (AstraZeneca, 

2010a). Denna studie kommer emellertid endast att behandla de expatriater som har varit på 

utlandsuppdrag och nu blivit stationerade på AstraZeneca i Mölndal. Vid framtida benämning 

av AstraZeneca i uppsatsen syftar vi på AstraZenecas kontor i Mölndal. En naturlig 

avgränsning i denna studie finns i och med att samtliga respondenter endast varit stationerade 
                                                            

4 En expatriat som återvänt till hemkontoret (Bossard & Peterson, 2005)
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i anglosaxiska länder. Detta var inget kriterium som styrde valet av respondenter utan något 

som framkom i samband med insamlingen av det empiriska materialet. 

Eftersom detta arbete är utfört under en begränsad tidsperiod har vi valt att enbart fokusera på 

repatriationen. Då en mindre lyckad repatriering enligt tidigare studier har ett samband med 

personalomsättningen hade en undersökning som inkluderade repatriater som valt att lämna 

företaget varit intressant. I denna studie har vi dock valt inte att fokusera på dessa. 

1.3 Disposition

Nästkommande avsnitt behandlar den teoretiska diskussionen, där tas bakgrunden till ämnet 

upp och de fem variabler som tillsammans utgör analysmodellen behandlas. Avsnittet avslutas 

med en sammansatt analysmodell som åskådliggör de faktorer som kommer att undersökas. I 

metodavsnittet förklaras och motiveras tillvägagångssättet för insamlingen av data samt valet 

av fallföretag. De empiriska resultaten inleds med en beskrivning av fallföretaget baserat på 

sekundärdata följt av insamlad primärdata. I den sammanfattande diskussionen förs en 

jämförande diskussion gällande det empiriska resultatet och analysmodellen. Slutsatser dras 

därefter för att besvara frågeställningen.
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2. Teoretisk diskussion
I detta avsnitt kommer den litteratur som ligger till grund för analysmodellen att presenteras. 

I slutet av detta avsnitt introduceras den analysmodell som vidare kommer att användas som 

utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet.

2.1 Teoretisk angreppspunkt

En expatriat kostar i genomsnitt två till tre gånger mer än vad samma anställd skulle kosta om 

denne jobbade på en liknande position i hemlandet (Black & Gregersen, 1999). Med detta 

sagt kan det vara värt belysa de aktiviteter som får de anställda att stanna kvar på företaget 

och optimera prestationen efter utlandsuppdraget. Den forskning som fortsättningsvis i detta 

avsnitt kommer att presenteras visar att det finns flera aktiviteter som får repatriaten att känna 

sig mer tillfreds med återanpassningen och således öka sannolikheten att repatriatens fulla 

potential kan utnyttjas av företaget. Analysmodellen är en egen konstruktion som har 

utarbetats efter att ha studerat flertalet artiklar inom området. Modellen är en visualisering av 

de områden som flertalet författare inom ämnet ansett påverka utgången av repatriationen och 

bygger till stor del på Jassawalla et al´s modell från 2004 gällande effektiv repatriation.  

Utifrån de valda faktorerna: förväntningar, karriärplanering, tydlighet i processen, stöd och 

kontakt med hemorganisationen samt omvänd kulturchock skapas en teoretisk grund för hur 

repatriationen upplevs. Det finns ett antal faktorer som tas upp i tidigare studier som denna 

studie inte behandlar, Sánchez Vidal et al., (2008) tar i sin studie upp variablerna skillnad i 

ekonomisk kompensation samt utbildning i samband med hemkomst. De fann dock att dessa 

variabler inte hade någon inverkan på hur repatriaterna uppfattade repatriationen varför dessa 

variabler inte belyses i denna studie. 

2.2 Förväntningar

Individens förväntningar spelar en stor roll i återanpassningsprocessen (Louis, 1980; 

Weissman & Furnham, i Black 1992). I allmänhet anpassar sig individer med mer korrekta 

förväntningar bättre vid hemkomsten än de som har antingen för höga, eller för låga 

förväntningar (Black, 1992). Det finns två typer av förväntningar som måste tas i beaktning, 

dels förväntningarna på det nya arbetet och dels förväntningarna på privatlivet (Stroh, 

Gregersen & Black, 1998).

Hurn (1999) frågade ett antal repatriater om deras förväntningar på hemkomsten och i nästan 

alla fall svarade respondenterna att de inte förväntade sig att repatrieringen skulle innebära 

några problem, utan de förväntade sig att snabbt återanpassas till sin egen kultur. Några av 
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uppfattningarna som expatriaterna hade om repatriationen var att eftersom de skulle hem så 

skulle det inte vara några problem att anpassa sig och att allting skulle vara likadant som de 

lämnade det. De trodde att företaget skulle uppskatta deras nya kunskaper, att de skulle få det 

bättre ställt finansiellt vid hemkomst samt att deras vänner skulle vara tillmötesgående och 

intresserade av deras upplevelser. Som tidigare konstaterats är det ofta så att dessa 

förväntningar sällan överensstämmer med hur verkligheten ser ut. Många gånger har 

expatriaterna glömt bort begränsningar och brister gällande både hem- och arbetsmiljön 

(Hurn, 1999).

Eftersom de flesta personalchefer själva inte varit ute på utlandsuppdrag så har de inte så lätt 

att sätta sig in i repatriatens situation och har svårt att förstå de utmaningar som repatriaten 

stöter på vid återkomsten till hemkontoret (Paik, 2002). Det kan alltså förekomma en skillnad 

mellan hur expatriaten upplever sitt internationella uppdrag och hur deras förväntningar ser ut 

på hemkomsten med vilka förväntningar som organisationen har på expatriaten. För att på ett 

framgångsrikt sätt avsluta ett utlandsuppdrag är det viktigt att arbeta med att se till att 

expatriaternas förväntningar på hemkomsten är rimliga (Black & Gregersen, 1999 i Paik 

2002).

2.3 Karriärplanering

Det finns inget entydigt positivt samband mellan att ha genomfört ett internationellt uppdrag 

och en förbättrad karriär (Mendenhall et al., 1987 i Shen & Hall, 2009). Faktum är att det i ett 

flertal studier visas att mindre än hälften av expatriaterna blev befordrade vid hemkomst, 

medan samtidigt två tredjedelar tyckte att det internationella uppdraget hade påverkat deras 

karriär på ett negativt sätt (Adler, 1991 i Shen & Hall, 2009). 

Att ägna sig åt karriärplanering kan leda till att den anställde blir mer nöjd med sitt 

utlandsuppdrag och sin repatriering. Karriärplanering är centralt för den anställdes förståelse 

av sin roll i organisationen. Detta eftersom karriärplaneringen förklarar på vilket sätt 

utlandsuppdraget bidrar till organisationen, hur det passar ihop med organisationens mål, hur 

den anställde kan förbättra sin karriär baserat på de kunskaper som förvärvas under 

utlandsuppdraget samt vilka positioner den anställde skulle kunna tänkas vara aktuella för vid 

hemkomst beroende av prestationen under utlandsuppdraget (Jassawalla et al., 2004). 

Avsaknad av karriärplanering bidrar istället till att expatriaten upplever en högre stressnivå 

under utlandsuppdraget som kunde härledas till en upplevd osäkerhet över framtiden. Detta i 

sin tur leder till en sämre prestation under utlandsuppdraget samt till att återanpassningen blir 
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svårare (Jassawalla et al., 2004). Att överhuvudtaget ägna sig åt karriärplanering gör att den 

anställde känner sig värdefull och upplever att den blir behandlad rättvist - även om den inte 

får det jobb som den helst av allt strävar efter direkt efter hemkomst (Black & Gregersen 

1999). Black et al., (1992b) menar vidare att karriärplanering är en av de viktigaste aspekterna 

för en välfungerande repatriering och ju tidigare repatriaten får veta vilket jobb han/hon 

kommer att få hemma desto bättre. Företaget bör se till att ge den anställde realistiska 

förväntningar på tjänsten som kommer att fås vid hemkomsten, samt att kommunicera ut till 

den anställde att det internationella uppdraget är en del av en överhängande karriärplan 

(Feldman & Thomas, 1992).

2.4 Tydlighet i processen

Jassawalla et al. (2004) visade att de expatriater som upplevde processen som mer lyckad 

upplevde en högre nivå av tydlighet gällande arbetet. De visste vad som förväntades av dem 

och hur de skulle utvärderas. Denna tydlighet gällande arbetet medverkade till att minska de 

anställdas oro då de återvände till hemmakontoret samt under den tid de befann sig 

utomlands. För att uppnå tydlighet i uppdraget krävs att företaget kommunicerar vad som 

förväntas av expatriaterna gällande deras prestation, hur tidsplanen ser ut samt förklara utifrån 

vilka kriterier de kommer utvärderas (Jassawalla et al. 2004). Även om en tydlig 

arbetsbeskrivning underlättar för repatriationen är det många företag som inte har planerat för 

att ge den återvändande repatriaten en position, istället löser företaget problemet med att finna 

jobb till repatriaten genom att skapa tillfälliga positioner, något som leder till ett starkare 

missnöje bland repatriaterna (Black, Gregersen & Mendenhall, 1992b, s. 236).

Gällande formella riktlinjer och policys har Jassawalla et. al. (2004) funnit ett samband 

mellan förekomsten av policys och riktlinjer och hur repatriaterna upplever 

repatriationsprocessen. Policys och riktlinjer minskar oron hos de anställda eftersom det ökar 

tydligheten i hur repatrieringen går till.

2.5 Stöd och kontakt med hemorganisationen

Under utlandsuppdraget uppkommer problem som isolering och avsaknad av kontakt med 

hemmakontoret. Att minska känslan av isolering och öka känslan av kontakt med 

hemmakontoret har visats bidra till en bättre repatriering (Jassawalla et al, 2004).

I Jassawalla et al.’s studie rapporterade de anställda att de kände större lojalitet och ökat 

intresse av att återanpassa sig vid återkomsten om de kände att de hade stöd från 

organisationen under utlandsuppdraget. Stödet kunde exempelvis bestå av finansiellt stöd för 
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make/maka och barn för att underlätta anpassningen till den okända miljön och 

omplaceringspaket. Om istället den anställde fick klara allting själv eller om det stöd som 

företaget erbjöd var bristfälligt ökade missnöjet som den anställde kände (Jassawalla et al., 

2004).

Även om typen av kommunikationssätt har betydelse så är det ännu viktigare att 

kommunikationen i sig är regelbunden. Helst ska den anställde kommunicera med hela 

organisationen och inte enbart en person. Om den anställde regelbundet besöker 

hemmakontoret ökar känslan av samhörighet. Att odla nya kontakter på hemmaplan och 

samtidigt behålla gamla bidrar till att skapa en känsla av samhörigheten med hemmakontoret. 

Utöver detta så påminns företaget om att expatriaten fortfarande är en del av organisationen 

och expatriaten håller sig à jour om vad som händer inom företaget. Hos de expatriater som 

inte haft mycket kontakt med hemmakontoret ökade känslan av att inte kunna påverka vad 

som pågick på hemmakontoret, något som i sin tur minskade motivationen och ökade oron 

över hur deras framtid skulle se ut i företaget (Jassawalla et al., 2004).

En mentor är en bra källa till information under utlandsuppdraget och kan vara en källa till 

information om strukturella förändringar inom organisationen, befordringsmöjligheter, samt 

generell information om företaget. Även om den informationen inte hjälper expatriaten 

anpassa sig till hemlandet så gör den det lättare för expatriaten att anpassa sig till 

hemarbetsplatsen (Black et al., 1992:b s. 231). En mentor var dessutom en bidragande faktor 

till att flertalet anställda ansåg att repatrieringsprocessen var en positiv erfarenhet. Mentorn 

kan också hjälpa till med att se till att de kunskaper som expatriaten erhållit under sitt 

utlandsuppdrag kommer till användning i organisationen vid hemkomst. Anställda angav att 

en mentor var någon som bidrog till att repatrieringen blev en positiv erfarenhet (Jassawalla et 

al., 2004). 

2.6 Omvänd kulturchock

Omvänd kulturchock är den chock som upplevs vid återkomsten till hemlandet och är något 

som sällan förväntas, varken av den anställde eller av organisationen som denne arbetar för. 

Den uppkommer då repatriaterna finner att deras förväntningar inte överensstämmer med 

verkligheten och kan leda till en känsla av främlingskap i hemlandet och att negativa känslor 

uppkommer gentemot hemkulturen. Man uppmärksammar exempelvis trafiken, klimatet och 

skräp mer än tidigare och det upplevs nu som mer störande (Hurn, 1999).
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Repatriater förväntar sig ofta att det ska vara problemfritt att återuppta vänskaper, återskapa 

affärskontakter och passa in i den forna livsstilen. Verkligheten kan vara helt annorlunda. 

Omgivningen är kanske inte så intresserade att höra om expatriatens upplevelser och vänner 

kan ha flyttat (Hurn, 1999). Repatriaterna har sannolikt förändrats under sin tid utomlands 

liksom de sociala nätverk som den omgavs av. Hemkontoret har även troligen genomgått 

någon slags förändring under den tid repatriaten var utomlands. Nya chefer har kommit till 

medan andra har slutat, något som gör det svårare att återanpassas (Stroh et al., 1998). Många 

gånger kan repatriater uppleva en reduktion i social status då de på sitt utlandsuppdrag ofta 

haft höga positioner med stor handlingsfrihet på jobbet, blivit väl omhändertagna och bott 

fint.  Vid hemkomsten blir expatriaten en i mängden, något som kan vara svårt att anpassa sig 

till. En expatriat som återvände från ett nioårigt uppdrag i England uttryckte det som:”If you 

have been the orchestra conductor overseas, it is very difficult to accept a position as second 

fiddle when coming home” (Black et al., 1992b, s. 241). 

Black et al’s (1992b, s. 221) studie som undersökte repatriering utifrån en grupp japanska, 

amerikanska och finska expatriater fann angående kulturchock att, 80 procent av japanerna 71 

procent av finländarna och 60 procent av amerikanerna upplevde en kulturchock till någon 

grad vid hemkomsten. Trots detta så inser få chefer att hemkomsten är ett problem för många 

expatriater.

Hemkomsten medför många frågor såsom vad det nya uppdraget blir på hemmakontoret, 

anpassning till de positiva och negativa skillnader i självständighet som följer med den nya 

tjänsten samt användning av de kunskaper och perspektiv som erhållits under 

utlandsuppdraget i den nya tjänsten. För organisationen är det viktigt att visa hur de värderar 

repatriaten genom att placera denne på en tjänst som är minst lika bra som tjänsten de hade på 

utlandsuppdraget (Jassawalla et al., 2004). 

2.7 Analysmodell

Utifrån den tidigare forskning som presenterats har förväntningarna en påverkan på hur 

expatriaten upplever arbetet som fås vid hemkomst. Förväntningarna påverkar även hur 

expatriaten upplever de policys och riktlinjer som finns då förväntningar kan ha skapats 

utifrån de policys och riktlinjer som företaget kommunicerar ut. Expatriaten bygger också upp 

förväntningar angående stöd och kontakt med hemorganisationen vilket kommer att påverka 

uppfattningen av hemkomsten. Då expatriaten återvänder hem kan denne drabbas av omvänd 

kulturchock, något som inte alltid förväntas och kan påverka hur repatriationen uppfattas. 
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Med detta som utgångspunkt har vi i figuren nedan valt att illustrera detta genom att låta 

förväntningarna omgärda de övriga fyra valda områdena. De fyra områdena har i tidigare 

forskning verkat ha en inverkan på hur repatriationen upplevs och det är således därför de 

valts för att utvärdera repatriatens uppfattning av hemkomsten. Dessa fyra områden, 

tillsammans med vilka förväntningar individen hade på dessa, illustrerar en sammanfattad bild 

av hur repatriationen upplevs. Gällande karriärplaneringen har det i tidigare forskning visats 

att det är positivt att planera expatriatens återkomst till arbetsplatsen, både för individen då det 

minskar osäkerheten och ångesten i samband med hemkomst. Men även för företaget då det 

inte går miste om kunskaper erhållna under utlandsuppdraget. Tydlighet i processen bidrar 

även det till att minska den anställdes oro då denne vet vad som kommer att ske och vad som 

förväntas av denne. Stöd och kontakt med hemorganisationen gör att de känner större lojalitet 

gentemot företaget och ökat intresse av att återanpassa sig. Den sista variabeln, omvänd 

kulturchock kan uppkomma vid hemkomst försvårar återanpassningen till kulturen och har 

således även den inverkan på hur repatriationen upplevs.

Figur 1.  Analysmodell av repatriationsprocessen
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3. Metod
I nedanstående avsnitt kommer tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska 

materialet att presenteras, diskuteras och motiveras. Likaså kommer valet av fallföretag samt 

valet av respondenter att diskuteras. 

3.1 Metodologiskt angreppssätt

För att besvara uppsatsens frågeställning har en kvalitativ studie baserad på primärdata 

genomförts. Studien är deskriptiv och syftar till att beskriva hur AstraZenecas repatriater 

upplevt flytten tillbaka till Sverige. Eftersom denna uppsats kommer att fokusera på ett 

företag och ge en fördjupad bild av dess repatriationsprocess i dess naturliga sammanhang är 

en fallstudie en lämplig metod att tillgå (Yin, 2009 s. 8). Fördelen med en fallstudie är att man 

genom denna kan förvärva mer djupgående information om hur AstraZenecas repatriater 

upplevt hemkomsten. Eftersom repatriation är ett komplext ämne med flertalet svårmätta 

variabler anser vi att en kvalitativ ansats allra bäst passar vårt syfte. 

Genom intervjuer med repatriater på företaget har vi fått insikt i hur de har upplevt 

återanpassningen till hemmakontoret. I valet av metod har vi varit medvetna om att det i 

användandet av en kvalitativ studie kan identifieras flera problem. Så som att forskaren har 

förutbestämda uppfattningar om vad resultatet av studien skall vara och dessa uppfattningar i 

sin tur kan bidra till att forskaren styr studien i en viss riktning för att ge förväntat resultat. 

(Yin, 2009 s. 14-15). När intervjuer är en del av fallstudien kan dessa förutfattade meningar få 

forskaren att ställa ledande frågor och på sätt påverka respondenten till att svara på ett 

speciellt sätt (ibid.). Ett annat problem associerat med fallstudier är att de blir alltför ”smala” 

och därför inte möjliggör vetenskapliga generaliseringar. Fallstudier tenderar även att vara 

tidskrävande (Yin, 2009 s. 14-15). Anledningen till att vi trots detta valt att göra en fallstudie 

med intervjuer är att vi anser att fördelarna, att vi kan göra en djupgående undersökning av 

problemet, uppväger nackdelarna.

3.2 Val av fallföretag

Det företag som valts som studieobjekt i fallstudien är det globala läkemedelsföretaget 

AstraZeneca som är introducerat på börserna i Stockholm, London och New York 

(AstraZeneca, 2010b). En grundförutsättning för valet av fallföretag var att det valda företaget 

ägnar sig åt verksamhet utanför Sveriges gränser samt att företaget skickar anställda till andra 

delar av världen. Detta krav grundar sig i att studien syftar till att ringa in problematiken runt 
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repatrieringen, utan expatriering förekommer ingen repatriering varför detta var ett kriterium 

som styrde valet. Då AstraZeneca är ett företag med verksamhet i över 100 länder samt 

skickar en del av sina anställda på kortare eller längre utlandstjänstgöring uppfylls dessa 

kriterier (AstraZeneca, 2010c). Vidare var ett kriterium att tillgång kunde fås till de anställda 

som genomgått en repatriering, flera företag kontaktades och då AstraZeneca kunde tänka sig 

att medverka föll valet på detta företag.

3.3 Val av respondenter

AstraZeneca har fler än 65 000 medarbetare spridda över hela världen (AstraZeneca, 2010c). 

En studie som skulle innefatta samtliga nationaliteter av företagets före detta expatriater 

skulle vara svår att genomföra, dels på grund av svårigheten till tillgänglighet till alla berörda 

men även givet den korta tidsram som denna uppsats utförs under. Vi har därmed valt att 

begränsa oss till ett mindre antal personer nu anställda på AstraZenecas kontor i Mölndal. Vi 

har valt att använda oss av Caliguirs definition, som presenterats i Bossard & Petersen (2005)

av expatriat där det förutsätts att personen i fråga har arbetat utomlands i minst två år. Det var 

således även ett kriterium att respondenterna hade varit utomlands i minst två år. 

Kön Tid utomlands Land Medföljande familj

Respondent 1 Man 2 år USA Ja, fru och barn

Respondent 2 Man 2 år USA Ja, fru och barn

Respondent 3 Kvinna 3,5 år USA Ja, man och barn

Respondent 4 Man 5 år England & USA Ja, fru och barn

Respondent 5 Man 2 år USA Ja, fru och barn

Respondent 6 Kvinna 5,5 år USA Ja, man och barn

Kontakten på AstraZeneca etablerades genom en kontakt på företaget, denna person 

vidarebefordrade därefter förfrågan om deltagande till sex kollegor som denna visste hade 

varit på utlandsuppdrag i minst två år samt genomgått en repatriering under sin anställning på 

AstraZeneca. Valet är därmed ett bekvämlighetsurval där samtliga respondenter som 

tillfrågades valde att delta i studien. Respondenterna tillfrågades via e-post om medverkan där 

studiens syfte kort presenterades tillsammans med en inbjudan till intervju. Brevet innehöll 

även en angiven tidsram för intervjuerna som sattes till 60 min, detta för att respondenterna 

skulle veta vilken arbetsinsats en eventuell medverkan skulle innebära för dem och därefter 
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kunna ta ett övervägt beslut om medverkan. I valet av respondenter tycktes det viktigt att båda 

könen var representerade eftersom att det kan ge olika infallsvinklar på hur man upplever 

repatrieringen. Därför bads kontakten på företaget ha detta i åtanke vid tillfrågan av 

respondenterna. Samtliga respondenter innehar för nuvarande en chefs- eller ansvarsposition 

och är i 30-50 årsåldern.

3.4 Datainsamling

Den primärdata som undersökningen baseras på består av 4 personliga samt 2 

telefonintervjuer med totalt 6 repatriater på AstraZeneca i Mölndal. De personliga 

intervjuerna utfördes under måndagen den 22 samt tisdagen den 23 februari på AstraZenecas 

kontor i Mölndal och upptog vardera mellan 40-60 minuter. Saunders, Lewis & Thornhill 

(2007, s. 321) menar att det är viktigt att välja intervjuplats med omsorg, platsen skall vara 

avskild och lättillgänglig för respondenterna. Detta kriterium uppfylldes genom att 

intervjuerna genomfördes på plats på AstraZeneca i ett avskilt konferensrum. De resterande 

två intervjuerna genomfördes som tidigare nämnts via telefon måndagen den 1 mars samt 

fredagen den 5:e mars. Anledningen till att dessa två intervjuer genomfördes via telefon var 

på grund av tillgänglighetsproblem, de två aktuella respondenterna var inte på plats de dagar 

intervjuer genomfördes i Mölndal. De nackdelar som associeras med telefonintervjuer såsom 

att man vid intervjuerna inte kan bedöma respondentens kroppsspråk samt att respondenten 

kan vara mindre villig att ge mer tid till att prata med dem jämfört med en personlig intervju, 

togs i beaktning (Saunders et al., 2007, s. 342). Emellertid var det geografiska avståndet till 

respondenterna för stort för att tidsmässigt rättfärdiga enskilda resor fram och tillbaka varför 

telefonintervjuer bedömdes vara det enskilt bästa alternativet i dessa två fall. 

Varje intervju inleddes med att förklara syftet med intervjun, vilka områden som skulle 

behandlas samt hur informationen skulle användas, detta skall enligt Saunders et al., (2007, 

s.323) bidra till att respondenten blir mer välvilligt inställd till intervjun då respondenten 

annars inte känner sig trygg i att vara helt ärlig. Möjligheten till anonymitet diskuterades med 

samtliga respondenter varefter de empiriska resultaten anonymiserades. Samtliga 

respondenter lovades även att godkänna eventuella citat i efterhand via e-post.

Varje respondent tillfrågades även om de var bekväma med att intervjun spelades in 

elektroniskt, vilket gjordes efter att samtliga respondenter tillåtit detta. Utöver detta 

antecknades även för hand under intervjun, dels för att inte gå miste om data i det fall 

inspelningen skulle visa sig vara av dålig kvalitet men även eftersom detta enligt Saunders et 
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al., (2007, s. 326) signalerar till respondenten att dess svar är viktigt. Vidare transkriberades 

dessa ljudupptagningar i nära samband med de dagar som intervjuerna genomfördes, eftersom 

minnet då var färskt och förståelsen av intervjun förstärks av det samlade intryck som gavs.

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, detta eftersom denna teknik tillåter 

att ordningen på frågorna alterneras efter hur samtalet flyter. Dessutom ger denna metod frihet 

att successivt ställa följdfrågor (Saunders et al., 2007 s. 312). Då denna studie tar avstamp i 

den enskilda människans upplevelse av repatriationen anser vi att denna intervjuform är att 

föredra framför en mer standardiserad intervjuform. 

3.6 Operationalisering av teoretisk modell

Intervjuerna inleddes med ett par korta bakgrundsfrågor. Därefter indelades intervjuerna i fem 

teman (bilaga 1), dessa delar korresponderar till den egna analysmodellens fem delar (se figur 

1 – Analysmodell av repatriationsprocessen). Den första delen av intervjufrågorna syftade till 

att erhålla bakgrundsinformation om respondenten. Därefter ställdes ett antal frågor som 

syftade till att undersöka respondentens förväntningar på repatriationen och huruvida de 

motsvarats. Teorin har visat att huruvida förväntningarna blir uppfyllda eller inte påverkar hur 

expatriaten uppfattat de fyra nästkommande områdena. Har förväntningarna satts för högt kan 

det bidra till att återanpassningen blir svårare för repatriaten, det kan även bidra till att 

repatriaten blir besviken över den nya tjänst som denne får vid hemkomst samt öka risken att 

en kulturchock uppstår om repatriaten inte förväntat sig detta. För att få insikt i hur 

respondentens förväntningar såg ut, både privat och yrkesmässigt ställdes frågorna 5-7. 

Därefter skiftas uppmärksamheten mot karriärplanering där frågorna syftade till att utreda hur 

planeringen kring tjänsten vid hemkomst gått till. Detta eftersom teorin belyser att det är 

betydelsefullt för uppfattningen om repatrieringen att repatriaten i den framtida tjänsten får 

användning för de kunskaper som förvärvats under utlandsuppdraget. Dessutom frågades det 

kring hur planeringen kring tillsättandet av den nya tjänsten har gått till, detta eftersom teorin 

beskriver att planeringen bör ske i god tid innan hemkomst. Huruvida utlandsuppdraget har 

upplevts som positivt ur ett karriärmässigt perspektiv undersöks även. Då ett utlandsuppdrag 

ofta ses som en del i en överhängande karriärplan frågades även om förväntningarna angående 

karriärutvecklingen motsvarats. För att få kunskap om detta ställdes fråga 8-13. 

Tidigare forskning har visat att repatriater tenderar att uppfatta hemkomsten mer positivt om 

de är väl informerade om de olika stegen i repatriationsprocessen. Om repatriaterna vet vad 

som ska ske och vilken part som ansvarar för de olika bestyr som associeras med hemkomsten 
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underlättar detta återanpassningen till hemlandet. Att riktlinjerna är klara gällande hur 

expatriaten skall utvärderas på sitt utlandsuppdrag bidrar även det till minskad oro.  För att 

utforska hur tydlig repatriaterna uppfattade processen ställdes frågorna 14-17. 

Tidigare forskning har även nämnt att repatriatens återanpassning beror av vilket stöd denne

fått från organisationen under tiden utomlands. Det har visats att kommunikationen bör vara 

frekvent och att personen bör kommunicera med hela organisationen. Om expatriaten känner 

sig uppdaterad över vilka förändringar som skett på hemmakontoret under tiden denne har 

varit utomlands underlättar det återanpassningen. Teorin föreslår även att en mentor kan vara 

en bra källa till information. Med detta i åtanke ställdes fråga 18-24 för att undersöka hur 

frekvent kontakten med hemmakontoret har varit under utlandsvistelsen samt huruvida 

expatriaten har känt sig uppdaterad över vad som sker på hemma. 

Då det har visats att en omvänd kulturchock kan uppstå då expatriaten återvänder till 

hemlandet ville vi få kunskap om detta har upplevts genom att ställa fråga 25-28. Dessa frågor 

syftar till att belysa hur repatriaten upplevt återanpassningen till den svenska kulturen, både ur 

ett privat och ur ett arbetsmässigt perspektiv. Slutligen ställdes frågan om repatriaten hade 

något att tillägga, detta för att ge respondenterna chans att tillägga det som de själva ansåg 

relevant, eller som de kände behövde klargöras.
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4. Empiriska resultat
Här kommer det empiriska materialet att presenteras. Ordningen de valda områdena belyses i 
följer teoriavsnittets struktur.

4.1 Presentation av fallföretaget
AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel.  Företaget har verksamhet i över 100 länder och 

sysselsätter mer än 65 000 anställda världen över varav 2300 av dessa arbetar i Mölndal 

(AstraZeneca, 2010a, 2010d). AstraZeneca har huvudkontor i London, Storbritannien, samt 

FoU-enheter i Sverige, Storbritannien och USA (AstraZeneca, 2010a). De projekt som pågår 

inom AstraZeneca drivs av globala team. Detta sätt att arbeta ger medarbetarna möjlighet att 

samarbeta med kollegor världen över. Anställda i Sverige har möjlighet till kortare eller 

längre utlandstjänstgöring då ett projekt är i behov av att överföra eller ta hem speciell teknik 

eller metodik. Utöver detta kan utlandstjänst också ingå som ett planerat inslag i en individs 

långsiktiga utveckling (AstraZeneca, 2010e).

I AstraZenecas globala policy för medarbetare läses att en välgrundad affärsmässig 

motivering måste ligga bakom varje internationellt uppdrag. Kostnaderna måste vara rimliga 

och karriärutvecklingen under uppdraget måste överensstämma med målen för den personliga 

utvecklingen (Global policy för medarbetare, AstraZeneca). Vidare uttrycks att: ”vi måste 

försäkra oss om att vi utvecklar alla talanger inom vår organisation och stöttar alla våra 

medarbetare så att de kan uppnå sin fulla potential” (ibid.). Enligt AstraZenecas 

årsredovisning 2008 har det dessutom högsta prioritet att samordna medarbetarnas olika 

kompetenser och att förbättra ledarskapskompetenser och optimera prestationer 

(AstraZenecas årsredovisning, 2008). 

4.2 Förväntningar
Respondent 1 anser att hans förväntningar på hemkomsten motsvarades och han ansåg inte att 

det var någon större omställning att komma hem.

Respondent 2 uttrycker det som: ”När man åker ut får man hjälp med allting, men det är 

ingenting sådant när man kommer hem”. Han och hans familj fick hjälp med saker som att 

hitta dagisplats och skola till barnen vid utflytten. Vid hemkomsten fick man fixa allting själv. 

Men det var också något som respondent 2 var medveten om och därför förväntade han sig 

inte heller någonting annat. Han tycker dock att företaget kunde ha hjälpt till mer vid 
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hemkomsten, även om han anser att man får räkna med att man får hitta skola och dagisplats 

själv. Företaget hjälpte dock till med frakt av möbler och dylikt, något som fungerade bra .

Respondent 3 beskrev att hon hade fått en väldigt tråkig bild angående hemkomsten uppmålad 

för sig av före detta expatriater, hon hade därmed låga förväntningar på hemkomsten 

emellertid så upplevde hon själv det inte så 

Jag har nog bara haft positiva saker att komma hem till, förväntningarna var 
överträffade eftersom alla andra hade sagt att det var så tufft och jobbigt och man 
tyckte att det var tråkigt att folk inte ville höra om ens USA-vistelse och så vidare. Så 
jag tycker att jag har haft det väldigt välkomnande på jobbet, det har varit jättekul att 
flytta in i ett nytt hus och börja greja där och sen så är det väldigt intensivt och 
mycket för att barnen skulle in i en ny skola och nytt dagis och dom var ju så små när 
vi flyttade ut så dom skulle ju skaffa vänner. Så, intensivt och jobbigt men positivt 
ändå (Respondent 3, 2010-03-05).

Respondent 4 hade tänkt igenom hemkomsten mer utförligt och sade att han var förberedd på 

att hemkomsten skulle bli jobbig, vilket den också blev. Företaget var inte lika 

tillmötesgående då det kom till hemkomsten som vid utflytten. Vid utflytten fick han hjälp 

med mycket, som att ordna boende och skolor till barnen. Den nya chefen stod och väntade på 

att slussa in honom på sitt nya arbete. Vid hemkomsten däremot så var det tvärtom, ingenting 

var ordnat.

För respondent 5 infriades inte förväntningarna på det nya jobbet. Den utlovade befordran 

ersattes istället med samma arbetsuppgifter som innan utlandsuppdraget. Respondent 6 hade 

förväntningar på att få hjälp med att komma tillbaka in i rutinerna på hemmakontoret och att 

hemmakontoret skulle uppskatta de erfarenheter hon hade erhållit under utlandsuppdraget. 

Hon upplevde att hennes förväntningar till största del motsvarades angående arbetet, men det 

kan också ha sin förklaring i att hon påbörjade jobbet hemma 6 månader innan hemkomst. 

Hon hade hört andra repatriater uttrycka känslan av att komma hem som att ”man kommer 

tillbaka och ingenting har hänt”, något hon upplevde till en viss grad. Trots att respondent 6 

var nöjd med jobbet hon fick vid hemkomst upplevde hon att det var jobbigare än hon hade 

förväntat sig att komma hem. ”Det var jobbigare än vad jag hade trott, det var det. Det tog 

längre tid tyckte jag innan man kände att man var tillbaka.” Dessutom så uttryckte hon att: 

Man förväntar sig att man flyttar hem och sedan ska allting vara okej men när man 
har varit borta så länge så är det lite stökigt igen det här med hus och flytt och skola 
och man är liksom inte inne i samhället. Det glöms bort lite grann och det var jag 
besviken för. Vi har ju många som varit på secondment [utlandsuppdrag] så det borde 
ju inte vara någon överraskning […] det känns som att man fick lära av sina egna 
misstag. 
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Något som respondent 6 hade upplevt som hjälpfullt var någon person att bolla dessa frågor 

med, någon som hade erfarenhet av repatriering samt en checklista från företaget över saker 

man bör tänka på vid hemkomsten.

4.3 Karriärplanering
Respondent 1 hade samma tjänst som han senare hade på AstraZeneca i Mölndal under 

utlandsvistelsen, något som gjorde att han inte ansåg utlandstjänsten påverka hans karriär i 

samma utsträckning som det skulle ha gjort vid byte av tjänst. Däremot så ansåg han att han 

under tiden utomlands hade skaffat sig flertalet värdefulla kontakter som kom till nytta vid 

hemkomsten.

Respondent 2 visste vilken tjänst som han skulle få vid hemkomst 3 månader innan, detta var i 

samband med att han fick reda på att han skulle flytta hem, något som han anser var något 

sent. Det sena meddelandet gjorde att hemflytten försvårades då många praktiska detaljer inte 

hann falla på plats. Han var nöjd med det jobb som han fick då han fick användning av de 

erfarenheter han fått under utlandsuppdraget och han kände också att företaget var intresserat 

av att ta vara på de kunskaper som han förvärvat. 

När respondent 3 åkte ut diskuterades det inte vilken tjänst hon skulle vara aktuell för vid 

hemkomst, men det tror hon heller inte är möjligt. För den nya tjänsten inleddes diskussionen 

cirka ett år innan hemkomst, men det tog tills 3 månader innan hemkomst innan en faktisk 

tjänst dök upp. Respondent 3 var dock inställd på den osäkerheten och att hon eventuellt i 

början skulle få vara flexibel. Själv tycker hon att jobbet hon fick var mycket bättre än 

förväntat, hon anser vidare att hon fick användning av de kunskaper hon förvärvat utomlands 

och att företaget hade intresse av att ta vara på de nya kunskaperna.

När respondent 4 tillfrågades hur planeringen för hans nya tjänst såg ut beskrev han att ”då 

ska det finnas en process, men oftast så funkar inte den, så det drog jag igång själv. Började 

prata aktivt om att nu ska jag hem och det gjorde jag nog, säg i oktober”, vilket var 7-8 

månader innan hemkomst. Trots respondent 4:s framförhållning var han hemma en dryg 

månad innan han fick ett jobb, något som han beskrev som vansinnigt frustrerande;

Min fru förklarade för mig upprepade gånger att: ’Men de vill bli av med dig, så här 
gör vi på mitt företag jämt när vi egentligen vill bli av med folk.’ Nej, nej, de älskar 
mig, det är säkert, vi bara är så här klantiga, ’ja just det’ tyckte hon. Men i sluttampen 
så fanns det tre jobb som jag var aktuell för och jag hade blivit glad för alla tre.
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Respondent 4 anser att tiden utomlands var ett bra steg karriärmässigt eftersom han fick ett 

jobb han var mycket nöjd med vid hemkomst. 

Innan respondent 5 skickades iväg på utlandsuppdraget diskuterades flertalet möjliga tjänster 

vid återkomst. Tanken med utlandsuppdraget var att respondent 5:s profil skulle förbättras, 

men inga garantier gavs och inget formellt bestämdes. Respondent 5 tror att mycket i hans 

karriär beror på att han själv tryckte på och tog initiativ, dessutom har det funnits många bra 

människor i organisationen som har hjälpt till. Men han har känt att tillfälligheter har styrt 

karriärutvecklingen snarare än företagets processer och policys. Han har också haft hjälp av 

chefer som har jobbat för att han ska hamna där han nu har hamnat. Då respondent 5 kom hem 

fick han dock inte den tjänst som diskuterats och han var besviken över detta. Det tog ett år 

innan han fick det jobb han strävade efter och säger själv att om vi hade intervjuat honom då 

när han hade det jobbet som var i stort sett detsamma som han hade när han åkte så skulle han 

inte vara lika nöjd. Nu har respondent 5 fått det jobb han eftersträvade och anser nu i 

efterhand att utlandsuppdraget var ett bra karriärsteg.

Respondent 6 diskuterade jobbet hon skulle få vid hemkomst innan hon åkte iväg, det jobbet 

som diskuterades var också det jobb hon senare fick. Något som gör att hon anser att den 

karriärplanering hon fick fungerade alldeles utmärkt. Respondent 6 upplevde att 

utlandsuppdraget var ett bra drag karriärmässigt och om hon fick chansen att åka iväg igen 

skulle hon ta den.

4.4 Tydlighet i processen
Respondenterna beskriver att den hjälp som företaget står för är hemskeppning av möbler och 

hjälp med de dubbla deklarationer som repatriaten måste göra så länge denne får inkomster 

från sin utlandstjänst. Deklarationshjälpen står ett externt konsultbolag anlitat av AstraZeneca 

för, denna hjälp beskrivs av respondenterna som uppskattad.

Respondent 1 ansåg att AstraZenecas policys var tydliga och det var klart vad företaget skulle 

hjälpa till med respektive vad respondent 1 med familj själva skulle ansvara för. Det enda som

respondent 1 tänkte på saknades var en hälsouppföljning vid hemkomst, något som erbjöds 

vid utresan och som sades skulle ske även vid hemkomst. Respondent 1 tror dock att om man 

själv frågade efter en hälsouppföljning så skulle man kunna få det.
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När Respondent 2 åkte iväg upplevde han att det fanns en policy för vad man skulle göra som 

en checklista och den var det bara att följa. Det var tydligt vad företaget skulle hjälpa till med 

respektive inte hjälpa till med. Denna bild delar även Respondent 3.

Respondent 4 var medveten om att AstraZeneca har repatrieringspolicys, men ”… 

verkligheten kom emellan”, något som gjorde att saker och ting inte skedde efter dessa 

policys. Exempelvis slutade den chef som skickade iväg respondent 4, något som ledde till att 

han inte hade kontakt med en hemmachef på ett år. Respondent 4 anser dock att det var 

mycket tydligt att den framtida karriären berodde av hur väl han presterade utomlands:

Det är väldigt tydligt att om du sänds ut på secondment är det inte ett löfte, det är en 
möjlighet och du ska förvalta den möjligheten. Det betyder inte guld och gröna skogar 
automatiskt. Och de som jag träffat som varit ute på secondment och blivit besvikna 
det är de som alltid tror att de ska bli rika på en gång – det är det väldigt sällan man 
blir. Eller att de ska få ett fabulöst jobb senare… de vill egentligen inte åka iväg men 
de gör de för att de ska få ett fabulöst jobb när de väl kommer tillbaks.

Respondent 5 fick liksom övriga respondenter hjälp med hemskeppning av möbler, något som 

var tydligt att företaget skulle stå för.  Däremot anser han att angående karriärutvecklingen att 

tillfälligheter har styrt utvecklingen snarare än företagets processer och policys.

Respondent 6 tyckte att det var relativt tydligt vad som skulle ske vid hemkomst. De flesta 

arbetsuppgifterna var tydliga, något som underlättades av att hon hade påbörjat jobbet innan 

hon åkte hem från USA och redan kände teamet hon skulle jobba med. Det fanns dock en del 

praktiska saker som var oklara såsom var hon och teamet skulle lokaliseras. Gällande policys 

så behandlade de policys hon såg endast de praktiska omständigheterna kring flytten; hur 

mycket man fick flytta, hur mycket det fick kosta och hur mycket man fick ha i lager. Här var 

det tydligt vad företaget skulle stå för respektive inte stå för.

4.5 Stöd och kontakt med hemorganisationen
Respondent 1 hade fortfarande kvar sitt jobb på AstraZeneca i Mölndal och utförde detta i 

USA. Hans chef och kollegor var kvar i Mölndal, vilket var en av anledningarna till att han 

hade tät kontakt med hemmakontoret. Förutom tät kontakt via e-post och telefon, åkte han 

hem cirka en gång i månaden och träffade chef och kollegor.

Ingen såg till att respondent 2 var uppdaterad utan det var han själv som höll sig uppdaterad. 

Han hade en mentor något han ansåg vara mycket värdefullt. ”Dels för att man blev 

uppdaterad själv och dels för att det fanns en person i senior ställning som visste vem man 

var, vad man höll på med vad man hade för planer, vad man var tillgänglig för så att säga, det 
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var oerhört hjälpfullt.” Mentorn var den person som såg till att han fick det jobb han fick vid 

hemkomst. 

Respondent 3 angav att hon kände sig uppdaterad över vad som skedde på hemmaplan, men 

det var hon själv som fick söka den informationen via hemmachef och gamla kollegor. 

Hennes ursprungliga hemmachef byttes ut under utlandsuppdraget till följd av en 

omorganisation vartefter hon fick välja en ny.  Respondent 3 beskrev även att hon tog mycket 

initiativ till kontakt med hemorganisationen. ”Man har ju en betald hemresa varje år så vi åkte 

ju hem på sommaren varje år och då såg jag till att jag hade satt upp en hel del möten med 

olika seniora chefer och viktiga människor som behövde komma ihåg att jag fanns, vem jag 

var, vad jag hade för avsikter och så vidare och prata om framtiden”. Kontakten med 

hemmachefen blev mer frekvent när det skulle närma sig hemkomst för respondent 3, de 

pratades vid var 6:e vecka det sista året. Detta för att stämma av situationen och diskutera 

karriärmöjligheter. 

När respondent 4 lämnade Sverige var det var noga att han hade en hemmachef att hålla 

kontakt med men han gick i pension under tiden. Respondent 4 fick därefter välja en ny 

hemmachef som sedan själv blev utlandsstationerad i Kanada. ”Även om han var kvar i 

bolaget och hjälpte mig en hel del, kunde han inte göra särskilt mycket i korridorerna här då” 

Respondent 4 och Respondent 5 ser kritiskt på att företaget inte hanterar hemkomsten bättre. 

De anser att många är involverade i expatrieringen och att det kostar mycket pengar för 

företaget. Dessutom satsas det mycket på att välja ut individer som ska åka på utlandsuppdrag 

och ofta är det individer som man ser som talangfulla. Att företaget sedan inte satsar och tar 

vara på dessa individer tycker de är mycket konstigt, med tanke på hur mycket man har 

investerat i dem. De framhåller även att dessa individer är eftertraktade på arbetsmarknaden, 

något som de tycker bör resultera i att företaget vidtar åtgärder för att behålla dem 

(Respondent 4; 5).

För respondent 5 påpekades vikten av att hålla kontakten med hemmakontoret vid utfärd. Men 

efter att respondent 5 hade varit utomlands ett år fanns ingen kvar på avdelningen som skickat 

iväg honom. Respondent 5 fick några nya personer att hålla kontakt med som skulle fungera 

som kontaktpersoner, problemet med dessa personer var att de inte kände något personligt 

ansvar för respondent 5, då de inte hade varit med och skickat iväg honom och inte hade 
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någon personlig relation till honom. Kontakten upprätthölls mycket på respondent 5:s eget 

initiativ, exempelvis åkte han in och träffade folk på hemmakontoret under semestern i 

Sverige, dock var det då relativt tomt eftersom de flesta andra hade semester samtidigt. 

Respondent 6 hade en kontaktperson som hon pratade med en gång i halvåret. Det var en 

kontakt som hon tyckte fungerade bra och gav henne en länk till hemmakontoret. Kontakten 

var en chef hemma, men ingen mentor. Den här kontaktpersonen höll henne uppdaterad över 

vad som hände på AstraZeneca i Mölndal. Hon hade även på eget initiativ informell kontakt 

med en person på hemmakontoret som fungerade som ett bollplank för henne. I övrigt höll 

hon sig uppdaterad via intranätet och e-post. Även om respondent 6 var nöjd med 

repatrieringen så har hon hört andra som inte är det. En del av problematiken tror hon ligger i 

att företaget inte följer upp utlandsuppdraget, detta trots att mycket har investerats i de 

individer som skickas iväg på utlandsuppdraget.

4.6 Omvänd kulturchock 
Respondent 1 hade tät kontakt med hemmakontoret eftersom han fortfarande var anställd vid 

AstraZeneca i Mölndal. Han upplevde ingen kulturchock, men säger själv att hans frekventa 

kontakt med hemmakontoret samt det faktum att han var hemma en gång i månaden kan ha 

bidragit till detta. 

Respondent 2 tyckte att det var annorlunda att komma tillbaka till jobbet. Stämningen på 

jobbet var framförallt väldigt annorlunda än när han åkte från Sverige. När han återvände 

hade många fått sluta och stämningen var lite nedstämd. Han upplevde att kulturen hade 

förändrats under de 2 år som han var borta. Han uttrycker det som att ”när man är hemma 

ändras man successivt, har man varit borta kommer förändringen mer abrupt” Respondent 2 

citerade sin fru angående hemflytten: ”Lika stort äventyr och lika jobbigt att flytta ut som att 

flytta hem. Skillnaden var att när man flyttar hem så är det inget äventyr som väntar, utan bara 

jobbet” respondent 2 ansåg den beskrivningen av hemkomsten vara exakt så som han kände 

det. Vid hemkomsten är det mycket som behöver ordnas. Att hitta dagisplats var en sådan sak 

som var ett stort stressmoment för familjen, enligt honom själv krävs det en del 

framförhållning. Hemflytten i stort upplevdes av respondent 2 som ett stort stressmoment för 

hela familjen, eftersom att det sociala nätverket försvunnit till viss del ”När man kommer hem 

är det en del krav från mor- och farföräldrar att man ska åka runt och träffa alla när man 
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kommer hem”. Trots att hemkomsten på ett flertal sätt var jobbig så anser han att 

utlandsuppdraget var ett bra drag både för familjen och för den personliga utvecklingen.

Respondent 3 hade av många fått en väldigt tråkig bild uppmålad för sig socialt och mentalt. 

Flera repatriater hade sagt att det är bra att göra en förändring när man kommer hem. För 

respondent 3 så var det nya jobbet tillsammans med att familjen köpt ett nytt hus faktorer som 

gjorde det roligt att komma hem igen. Hon var beredd på att det skulle bli tufft. Men utfallet 

blev över all förväntan. Det respondent 3 beskrev som mest stressande i och med hemkomsten 

var allt som ska falla på plats rent praktiskt. Barnen skulle börja nya skolor, lära känna nya 

kompisar, hitta fritidsaktiviteter. Dessutom var det mycket bestyr kopplade till den större 

flytten såsom, el- och telefonabonnemang, sophämtning, sjukvård och tandläkare.

Respondent 4 upplevde det bristande intresset från omgivningen som jobbigt. ”Det känns som 

ett sånt äventyr, man kommer hem med bilder, upplevelser och erfarenheter. Sen ska man 

berätta det för folk och de flesta bryr sig överhuvudtaget inte ens… och de där 200 

diabilderna, glöm det”. Respondent 4 beskrev att det är ett stående skämt bland expatriater när 

de kommer hem att prata om hemkomstdepressionen. ”Man får sin Prozac-dos när man 

kommer hem, alla går igenom en dipp.” Vid hemkomsten tog det ungefär ett halvår innan 

familjen kom över den värsta omvända kulturchocken. Nu, några år senare, har de enligt 

respondenten fortfarande inte helt och hållet kommit över den. En bidragande orsak till att han 

lyckades ta sig ur den värsta tiden var hans nya jobb eftersom det var kul och stimulerande.

Respondent 5 såg inte hemkomsten som någonting som skulle bli ett problem , utan det var ju 

”bara att flytta hem”, men hemkomsten var helt klart svårare än utresan. Mycket förändrades 

under tiden utomlands, synen på livet hemma förändrades. Den syn på Sverige och den 

svenska kulturen som tidigare känts självklar började respondent 5 och hans fru ifrågasätta. 

När han kom hem upplevde han att mycket var exakt likadant och omgivningen var måttligt 

intresserad att höra om utlandsuppdraget.  Respondent 5 säger själv att han inte tog hemflytten 

på allvar och att det säkert finns information om hemkomsten i någon av pärmarna som man 

fick. Att han inte tog det på allvar tror han var hans eget fel.

Respondent 6 beskrev hemkomsten som att det först kändes som att vara hemma på semester. 

Att komma hem kändes både spännande och sorgligt, som starten på ny epok. Hon kände att 

hon hade förändrats under tiden utomlands och det var annorlunda än vad hon kom ihåg det 

att vara hemma. En skillnad som hon speciellt tänkte på var att folk var mycket mer 
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utåtriktade i USA, medan i Sverige är det mer slutet och man håller sig till sin egen 

bekantskapskrets. Det var något som gjorde att det var svårt för barnen att skaffa kompisar, då 

de var vana vid den amerikanska öppenheten. Att komma hem till AstraZeneca i Mölndal 

kändes annorlunda, även om mycket var likadant. Hon fann att hon ledarskapsstil och hur 

man jobbar annorlunda.
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5. Sammanfattande diskussion
Nedan analyseras empiriskt insamlad data tillsammans med den teoretiska diskussion som 
presenterats. Den sammanfattande diskussionen är strukturerad enligt den analysmodell som 
utarbetats där förväntningarna vävs in i de övriga områdena.

5.1 Karriärplanering – Frihet under ansvar
Det som repatriaterna lade störst vikt vid var utlandsuppdragets betydelse för en eventuell 

befordran. I hälften av fallen föll karriärplaneringen mellan stolarna och även om det enligt 

riktlinjerna skall påbörjas en process för att hitta en passande tjänst i god tid innan hemkomst, 

har repatriaterna själva känt att ansvaret för att hitta ett passande jobb vilat på dem själva. 

Samtliga repatriater anser att utlandsuppdraget har visat sig vara ett bra steg karriärmässigt, 

vilket visar på ett mer positivt samband än vad tidigare forskning visat. 

I AstraZenecas globala medarbetarpolicy uttrycks att det ska finnas en välgrundad 

affärsmässig motivering bakom varje internationellt uppdrag samt att karriärutvecklingen 

måste överensstämma med målen för den personliga utvecklingen. Något som kanske inte till 

fullo uppfylls när företaget inte följer upp det internationella uppdraget och ser till att planera 

karriären åt de individer som har varit ute på utlandsuppdrag. Detta resulterade i att mycket av 

ansvaret för karriären lades på individen själv, då de chefer som varit med om att skicka iväg 

dem på utlandsuppdrag av olika anledningar inte var kvar på sin tjänst.

Samtliga repatriater har upplevt det som att AstraZeneca har varit intresserat av att tillvarata 

de kunskaper de erhållit under utlandsuppdraget, det här var något de också förväntat sig att 

företaget skulle göra. Detta är något som inte överrensstämmer med tidigare forskning som 

visar på att företaget sällan visar intresse för vad repatriaten har lärt sig under 

utlandsuppdraget, utan visar ett mer positivt resultat. Samtidigt kan detta eventuellt delvis 

förklaras genom att dessa repatriater själva tagit mycket ansvar för sin egen karriär och sett till 

att hamna i positioner där de kan få nytta av de kunskaper som de har fått under 

utlandsuppdraget.

I teorin nämns vikten av att ge de anställda realistiska förväntningar på vilket jobb de ska få 

vid hemkomst samt att kommunicera ut att det internationella uppdraget är en del av en 

övergripande karriärplan. För majoriteten av respondenterna verkar det som att företaget 

kommunicerat ut att utlandsuppdraget är en del av en överhängande karriärplan, men att 

AstraZeneca inte har lyckats visa på att så faktiskt är fallet genom att följa upp 

karriärplaneringen efter utlandsuppdraget. 
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Innan utlandsuppdraget fanns ofta en plan, men det var endast i fåtalet fall denna plan 

fungerade, verkligheten och olika omständigheter kom emellan. En respondent som hade 

högre förväntningar på karriärplaneringen blev till och börja med besviken när han vid 

hemkomst fick samma tjänst som han hade då han åkte iväg. Nu när han har fått det jobb som 

diskuterats från början kan han i efterhand konstatera att utlandsuppdraget var ett bra 

karriärdrag. Men den senare positiva utvecklingen hade till största del berott på tillfälligheter, 

hjälp från bra människor inom organisationen och hans egna initiativ. 

5.2 Tydlighet i processen – Vad är det som gäller?
AstraZeneca tycks ha tydliga skriftliga policys som beskriver vad företaget ska hjälpa till med 

rent praktiskt och vad individen själv ansvarar för.  De skriftliga policys som behandlar flytten 

hem har repatriaterna beskrivit som tydliga. Det har varit klart vad företaget ska stå för 

respektive vad individen själv ska ansvara för samt vad saker och ting får kosta respektive inte 

kosta. 

Gällande planeringen runt återkomsten upplevde en respondent att verkligheten kom emellan. 

Innan utlandsuppdraget hade man från företagets sida tydliggjort att hans framtida karriär 

skulle bero på hur väl han presterade utomlands, men eftersom hans chef slutade och 

omorganisationer skedde på hemmakontoret var det inte längre lika tydligt vad som skulle ske 

när han inte längre hade den kontakten. Från AstraZenecas sida var man tydlig med att påpeka 

att utlandsuppdraget inte automatiskt skulle leda till som han uttryckte det ”guld och gröna 

skogar”. 

Något som kan göra en expatriat besviken är att få ett tillfälligt jobb, något som vi fann vara 

sant i ett fall. Dessutom hade samme repatriat innan utlandsuppdraget fått veta att 

utlandsuppdraget med stor sannolikhet skulle leda till karriäravancemang om han presterade 

väl under uppdraget.

Företaget har varit tydligt med att kommunicera att ett väl utfört utlandsuppdrag är ett 

kriterium för karriäravancemang vid hemkomst, hur tydliga företaget har varit angående hur 

deras prestation kommer att utvärderas är däremot oklart. Repatriaterna förväntade sig att då 

de gjort bra ifrån sig på utlandsuppdraget skulle detta skulle leda till ett karriäravancemang, 

något som skedde först efter att repatriaterna själva startat processen. 
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5.3 Stöd och kontakt med hemorganisationen – Syns inte, finns inte?
Den empiriska datan visar på lite organiserat stöd och kontakt från personalfunktion och 

hemorganisation överhuvudtaget. Det kontaktnät som upprättades i samband med utresan 

fungerade sällan på grund av att ansvarig personal av olika anledningar lämnade sin tjänst. 

Den kontakt som skedde var därför till största del informell och skedde på respondenternas 

eget initiativ. Respondenterna uttryckte dock att de hade fått hjälp från andra håll i 

organisationen när de bett om det, även om personen i fråga inte hade något formellt ansvar så 

var det ingen som tackade nej till att hjälpa till med stort som smått.

Genomgående för samtliga respondenter var att de kände att ansvaret för att vara uppdaterad 

låg på dem själva. De kontaktpersoner som hade utsetts innan avresan försvann i hälften av 

fallen under utlandsuppdraget, något som försvårade kontakten med hemmakontoret. Flera av 

respondenterna passade på att besöka hemmakontoret under semestern i Sverige, resan var 

betald av företaget men besöken på kontoret skedde på eget initiativ av samtliga och inte efter 

en uttalad önskan från organisationen. En respondent beskrev att hon använde besöket hemma 

till att odla nya kontakter i Mölndal, vilket på ett positivt sätt påverkade hennes 

framtidsutsikter.

De respondenter som hade en mentor under utlandsuppdraget beskrev detta som något som 

hade hjälpt dem betydligt. Mentorerna hjälpte bland annat till med att se till att expatriaterna 

hade ett arbete när de kom tillbaka från sin utlandsvistelse och uppdaterade dem med 

information om vad som hände på hemmakontoret. Expatriaterna kunde från mentorn få reda 

på förändringar som skedde inom organisationen, befordringsmöjligheter samt generell 

information om företaget. En respondent hade en informell kontakt på företaget, men denne 

fyllde en liknande funktion som en formell mentor och kan jämföras med densamma. Dessa 

beskrivningar tyder på att mentorn har en viktig roll för att underlätta återanpassningen. 

Respondenternas förväntningar på stödet och kontakten från hemorganisationen var totalt sett 

låga, samtliga respondenter anger att de själva ansvarat för att hålla sig själva uppdaterade om 

vad som hände på hemmakontoret. När de individer de från början hade kontakt med inte 

längre fanns kvar, såg de till att upprätta andra kontakter.

5.4 Omvänd kulturchock – Känns det som hemma?
Att komma hem ansågs av majoriteten av repatriaterna inte vara någonting som man behövde 

förbereda sig särskilt inför, då det enbart handlade om att ”komma hem igen”. De trodde att 

det skulle vara problemfritt att återuppta vänskaper, återskapa kontakter och passa in i den 
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forna livsstilen, något som dessa respondenter beskrev som ansträngande. En faktor som 

bidrog till svårigheten att återanpassas var barnens återanpassning eftersom att flera av barnen 

hade problem med kulturen och att hitta vänner. 

5 av 6 repatriater fann att de hade förändrats under tiden utomlands och fått en annan syn både 

på hemlandet och på hemorganisationen. Samtliga repatriater hade varit i USA och de delade 

en gemensam syn på Sverige vid hemkomsten, vilken var att svenskar är mer slutna än 

amerikaner som de funnit vara väldigt öppna och välkomnande då de först anlände till USA.

Något som gjorde att repatriaterna tyckte att det var svårare att komma hem. Både 

återanpassningen till hemmakontoret och till det privata livet var med andra ord påfrestande.

Det uppfattades även som frustrerande att omgivningen inte var så intresserad av att höra om 

upplevelserna utomlands, ett drag som även det identifierats i tidigare forskning.

De respondenter som haft en mer positiv uppfattning av återkomsten till hemmakontoret hade 

antingen haft mer regelbunden kontakt med Mölndalskontoret och frekvent besökt detta eller 

haft lägre förväntningar än övriga respondenter. Dessa upplevelser överensstämmer med 

tidigare forskning. 

Trots en del kritiska åsikter kring hur repatrieringen hanterats har uttryckts svarar samtliga att 

de inte skulle tveka att åka ut på utlandsuppdrag igen om de fick chansen. Som en respondent 

uttrycker det ”Jag är uppskrämd av repatrieringen, men inte så att jag inte kommer att göra om 

det. Det är så roligt alltså”. Den osäkerhet och den stress som identifierats på grund av 

svagheter i ovannämnda faktorer är alltså inte tillräckligt stora för att avskräcka från att 

återigen uppleva samma sak. 

Majoriteten av respondenterna hade förväntat sig att hemkomsten skulle bli lättare än den i 

själva verket blev. En respondent hade dock en mer positiv bild än förväntat av återkomsten 

hem. Denne repatriat hade fått höra väldigt mycket negativa saker om hemkomsten något som 

hade gett henne väldigt låga förväntningar. När hon väl kom hem ansåg hon att det inte var så 

jobbigt som hon faktiskt hade tänkt att det skulle vara. En annan respondents förväntningar 

överensstämde med verkligheten, något som kanske kan förklaras med att denne respondent 

hade mycket frekvent kontakt med hemmakontoret samt var hemma en gång i månaden. 

Respondenterna uttryckte att de hade förväntningar på att när man kom hem så skulle det 

kännas som om ingenting hade hänt hemma, något som till största del motsvarades.  
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6. Slutsats
Denna studie ämnade beskriva hur AstraZenecas expatriater upplevt repatriationsprocessen 

och har för att uppnå detta utgått ifrån de fem utvalda variablerna; förväntningar, 

karriärplanering, tydlighet i processen, stöd och kontakt med hemorganisationen samt omvänd 

kulturchock. 

Utifrån företagets medarbetarpolicy verkar AstraZeneca ha ambitionen att ett utlandsuppdrag 

skall bidra till ytterligare värde åt företaget. Ett utlandsuppdrag får inte komma till stånd om 

det inte finns en affärsmässig tanke bakom, med andra ord borde den tjänst som repatriaten 

får vid hemkomst ta vara på de erfarenheter och kontakter som skapats under 

utlandsuppdraget. I vår undersökning har samtliga repatriater fått arbeten som enligt dem 

själva tar vara på deras erfarenheter och kontakter. I ett fall tog det ett tag innan det inträffade, 

något som kan bero på att det inte fanns någon passande tjänst vid tillfället. Emellertid verkar 

detta utfall till stor del bero på att de anställda själva har tagit initiativ till kontakt och 

karriärutveckling och inte på att företaget har sökt upp dem. 

Respondenternas förväntningar angående privatlivet och på hemorganisationen har visats ha 

påverkan på uppfattningen om repatrieringen och hur nöjda respondenterna var med 

repatriationsprocessen. De repatriater som hade lägre förväntningar på hur repatriationen 

skulle hanteras tenderade att uppfatta repatriationen mer positivt. Något som antagligen beror 

på att deras förväntningar överträffades, vilket gjorde att de inte blev besvikna. De repatriater 

som istället hade högre förväntningar på repatriationsprocessen tenderade att istället bli 

besvikna. Majoriteten av repatriaterna förväntade sig en omvänd kulturchock, något som 

majoriteten av de tillfrågade också upplevde.

Samtliga repatriater var överens om att AstraZeneca var tydliga gällande de praktiska 

detaljerna i samband med flytten hem. Ytterligare något som ansågs vara tydligt var att 

tjänsten efter utlandsuppdraget skulle komma att bero av den anställdes prestation. Något som 

däremot uppfattades som mindre tydligt var hur den här prestationen skulle mätas och 

utvärderas. Det verkar som de flesta repatriaterna hade realistiska förväntningar angående 

karriären och kände till att de inte automatiskt kunde förvänta sig drömjobbet direkt vid 

hemkomst.

Kontakten med hemorganisationen skedde mycket på eget ansvar från respondenternas sida. 

Flertalet omständigheter gjorde att deras stödpersoner och de som varit med och skickat iväg 
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dem inte var kvar på sina positioner. Repatriaterna såg också själva till att hålla sig 

uppdaterade om vad som pågick hemma. De repatriater som hade en mentor upplevde det som 

hjälpfullt. 

Hos de repatriater som vi har intervjuat har vi funnit att planeringen kring hemkomsten i vissa 

fall inte hade den framförhållning som flera av repatriaterna önskat och förväntat sig. Trots 

detta har det ändå löst sig för dessa repatriater, de har nu bra jobb och de trivs på företaget. 

Repatriaterna har förväntat sig en del stöd av organisationen, men samtidigt är samtliga av 

dessa individer självgående och har tagit mycket ansvar för sin egen karriär. De har sett till att 

få saker och ting att hända och att få ett bra jobb efter utlandsuppdraget. 

Den tidigare forskning som presenterats i teoriavsnittet runt hemkomsten stämmer till stora 

delar in på hur respondenterna upplevt repatrieringen. De problem som associeras med 

hemkomsten är identifierade i de empiriska resultaten. Forskningen beskriver att det finns ett 

samband mellan personalomsättning och repatriering, vi har dock i denna studie endast valt 

att tillfråga repatriater som fortfarande arbetar på AstraZeneca och kan därmed inte dra några 

slutsatser kring eventuella repatriater som valt att lämna företaget.

6.1 Begränsningar i studien och förslag till framtida forskning
En begränsning med denna studie är att urvalsgruppen på sex repatriater är litet i förhållande 

till företagets storlek, dessutom är urvalet ett bekvämlighetsurval, något som tillsammans gör 

att de resultat som framlagts i den här studien kan vara svåra att generalisera. Därmed vore en 

studie med ett större urval av respondenter, som är mer representativt utifrån företagets olika 

verksamhetsområden intressant att undersöka. Studiens repatriater har dessutom endast varit

stationerade i anglosaxiska länder, därmed vore det intressant att studera hur repatriater som 

varit på utlandsuppdrag i andra länder har upplevt repatriationen.

Eftersom vi i denna studie endast har tillfrågat anställda som fortfarande arbetar på 

AstraZeneca och undersökt hur de har upplevt repatriationen vore det intressant att se om, och 

varför, repatriater valt att lämna företaget. Vidare vore det intressant att undersöka hur 

AstraZenecas repatriationsstrategi ser ut och hur repatriationsprocessen skulle kunna 

kvalitetssäkras.
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Bilaga 1 
Intervjufrågor
Allmänt

1. Kan du beskriva ditt utlandsuppdrag?
2. Var någonstans var du på utlandsuppdrag?
3. Hur länge/när var du borta?
4. Hade du familj då du var på utlandsuppdrag, följde de med dig?

Förväntningar

5. Kan du beskriva vilka förväntningar du hade på hemkomsten? (Angående hur 
organisationen skulle se ut, arbetsmässigt, socialt, karriärsmässigt, angående stöd från 
organisationen exempelvis med att fixa boende)

6. Motsvarade verkligheten dina förväntningar?
7. Hur kändes det, att det infriades eller inte infriades?

Karriärplanering

8. Innan utlandsuppdraget, diskuterades vilken typ av tjänst du skulle få vid hemkomst?  
9. Hur gick planeringen för jobbet vid hemkomsten till? När inleddes diskussionen? 
10. Vad anser du om det jobb som du fick vid hemkomsten?
11. Upplevde du att du fick användning av de kunskaper du hade förvärvat under 

utlandsuppdraget?
12. Kändes det som att företaget hade ett intresse för att ta tillvara dina kunskaper?
13. Upplever du att utlandsuppdraget var ett bra steg för dig karriärsmässigt?

Tydlighet

14. Hur upplevde du hemkomsten till arbetet? Var det tydligt vad som skulle ske?
15. Hur tid långt innan du skulle återvända hem visste du vilket jobb du skulle få vid 

hemkomsten?
16. Fanns det några allmänna policys och riktlinjer som behandlade hemkomsten? Var det 

tydligt vad företaget skulle hjälpa till med respektive inte hjälpa till med?
17. Visste du exempelvis vad dina arbetsuppgifter skulle bli, var du skulle bo, var dina 

barn skulle gå i skolan, vad din hustru/make skulle jobba med?

Stöd och kontakt

18. Kan du beskriva den kontakt du hade med hemkontoret i samband med hemkomsten?
19. Hade du personlig kontakt med någon? Kontakt via mail, telefon?
20. Kände du dig uppdaterad om vad som hände på hemkontoret? (Hur skedde det i så 

fall? Mailuppdatering, uppdateringar på intranätet?)
21. Fanns det någon som såg till att du var uppdaterad?
22. Hade du någon mentor? Kan du beskriva kontakten med denne?
23. Om du hade en mentor, var det något som du ansåg vara till stor hjälp för dig?
24. Besökte du Sverige och hemkontoret någon gång under din tid som expatriat? Hur 

upplevde du det?



Omvänd kulturchock:

25. Kan du beskriva hur det kändes att komma hem? 
26. Var det annorlunda än hur du kom ihåg det? Bättre/Sämre?
27. Var organisationen annorlunda än du kom ihåg den? Bättre/Sämre?
28. Hur ansåg familjen att det var att komma hem igen? Hade de lätt att anpassa sig till att 

vara hemma igen? Var det svårt för din man/hustru att hitta jobb? Var det lätt att hitta 
en skola till barnen? Fungerade det bra språkmässigt?

Avslutningsvis

29. Om du fick chansen skulle du åka ut på ett utlandsuppdrag igen?
30. Är det något som du känner att du vill tillägga?


