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Sammanfattning 
 

Trenden visar på att expatriates världen över fortsätter att ökas och värderas mer. Ett 

allmänt problem i hanteringen av expatriates är att de slutar i förtid och att de kan känna 

sig hindrade av att prestera till sina fulla kapaciteter. Årets resultat i en omfattande 

undersökning av expatriates världen över, där man mäter hur lyckliga de är, visade på 

att Sverige är årets förlorare. Syftet med den här studien är att ta reda på vilka sätt det 

finns för HR-ansvariga att använda, för att sänka risken för expatriate-failures i Sverige. 

Utifrån syftet formulerades två frågeställningar som undersökningen baserades på, på 

vilka sätt kan man minska risken för att expatriate-failures ska ske i Sverige och är de 

etablerade tillvägagångssätten giltiga i Sverige. Metoden bestod av en 

enkätundersökning som undersökte vad anledningarna för övervägan att sluta i förtid 

var för expatsen i Sverige samt hur deras besittning av vissa attribut korrelerade till att 

ha en risk för expatriate-failure. Undersökningen visade på att kulturshockar var 

huvudanledningen för att expatriate-failures sker i Sverige och att besittning av 

eftertraktade attribut skulle minska risken för expatriate-failures. Resultatet visade då på 

att de etablerade tillvägagångssätten är giltiga i Sverige för att minska risken för 

expatriate-failure. Andra effektiva tillvägagångssätt gavs också som förslag för att 

motverka frekventa anledningarna som emprin visade på. 
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1  Inledning 
 

 

I bakgrunden får läsaren en överblick över vad en expatriate är och en beskrivning av 

vilken betydelse de har haft i den ekonomiska utvecklingen samt vilka problem som 

också vilka problem som kan uppstå när man anställer expatriates. Sedan 

uppmärksammas det varför studien är av intresse i en problemdiskussion som följs upp  

av studiens syfte och avslutas med frågeställningen som ska vägleda undersökningen. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Uppkomsten av expatriates 

Ekonomisk globalisering har öppnat upp en större marknad för företag och 

organisationer än vad som tidigare har funnits. Fler länder knyter sig samman och börjar 

samarbeta med varandra och när marknaden öppnar upp sig globalt så ser företag nya 

möjligheter att göra större vinster genom att bl.a att öka sina marknadsandelar och att 

utnyttja stordriftsfördelar (Steers, Nardon & Sanchez-Runde, 2016).  

 

Med dessa nämnda incitament har det lett till att många företag expanderar sig och 

öppnar sin verksamhet på nya lokaliteter. Nya marknader medför även nya utmaningar 

som inte funnits innan. Dessa utmaningar inkluderar anpassning till de nya marknader 

och kulturer man expanderat till. Detta har resulterat i att många företag som expanderat 

sin verksamhet till nya länder har misslyckats och gjort stora förluster. Vanliga problem 

som historiskt sett har skett för företag är att företagen inte förstår den nya lokaliteten 

och agerar på samma sätt som i hemlandet fastän det är en helt ny kultur på den nya 

platsen (Steers, Nardon & Sanchez-Runde, 2016). I vissa kulturer skiljer sig 

arbetskulturerna väldigt mycket från varandra och kan nästan vara helt motsatta i vissa 

fall. Hos oförberedda företag som hyr in lokal arbetskraft men som driver den nya 

anläggningen på samma sätt som i hemlandet är det vanligt att kulturkrockar sker. 

Kulturkrockar leder till att personal arbetar under förväntan då nya arbetssätt och nya 

ledarskapsstilar hindrar dem från att arbeta till sina fulla kapaciteter. Det är vanligt att 

dessa kulturkrockar leder till konflikter och i värsta fall även uppsägning av den nya 

lokala personalen (Punnett, 2004). 
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Denna ekonomiska utveckling har gjort att organsationer har fått nödvändigheter att 

lösa dessa utmaningar som inte har funnits innan. Mycket tyngd har lagts på att lära sig 

lokala kunskaper och kulturskillnader för att effektivisera sin verksamhet i 

expansionerna. Detta har gett grund för uppkomsten av så kallade expatriates eller 

expats som de också kallas för (Maude, 2011). Expatriates defineras som en person som 

temporärt bor eller kommer att bo i ett annat land än sitt födelseland. Expatriates har 

också som slutligt mål att eventuellt återvända hem till sitt hemland (Punnett, 2004). En 

arbetsperiod för en expatriate kan vara allt från ett halvår till en längre tidsperiod 

(Maude, 2011). 

 

När företag inte har kunskap om hur de ska anpassa sina produkter eller hur de ska ta 

beslut som rör de nya geografiska områdena, som den nya globala marknaden har 

öppnat upp, så har företagen löst det genom att hyra in expats från utlandet. Detta då för 

att de exempelvis har kunskaper om vilka risker som finns och hur produkten behöver 

anpassas för att lanseras i ett nytt land (Maude, 2011). Det kan också röra sig om att 

särskilda specialiteter och utvecklad kunskap eftersökes men som inte finns tillgängligt i 

hemlandet, då är en lösning på det att hyra in arbetskraft från utlandet (Maude, 2011). 

Företagen som etablerar nya anläggningar i andra länder kan också skicka någon från 

företaget som är kunnig om huvudproduktens viktiga detaljer för att företaget i det nya 

landet ska bli framgångsrikt, dessa blir också expats men då skickade utav företag själva 

(Punnett, 2004).  

 

1.1.2 Hantering av expatriates 

I de flesta fall är det HR-avdelningen i ett företag eller en organisation som har hand om 

selektion och hanteringen av expatriates (Maude, 2011). Ett vanligt problem som då 

uppkommer hos HR-ansvariga är att expaten säger upp sitt uppdrag i förtid och/eller att 

expaten är ineffektiv och inte uppfyller de förväntningar företaget har på dem och de ger 

i sin tur inte den avkastning man har estimerat, dessa situationer kallas för "expatriate-

failures" (Punnett, 2004).  

 

Expatriates har i regel högre lön än ordinära anställda och expatriate-failures blir därför 

mer kostsamma än ordinär personalomsättning, direkta kostnader förutom lön och 

förmåner kan inkludera hemvistelsebidrag, kostnaden för att ta med familj och skola för 

barn (Maude, 2011). När expatriate-failures sker är en stor del av kostnaden dock 

indirekta, man förlorar pengar i missade affärsmöjligheter och avbrutna projekt, man får 
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försämrade förhållande med berörda parter såsom långivare, partnerföretag och 

anställda. Förutom detta så kan en expatriate som återvänder hem tidigare må sämre 

psykiskt och få en sämre prestation när expaten återvänder till hemlandet (Dowling, 

Schuler & Welch, 1994). Ytterligare kostnader tillkommer då man måste göra om 

processen med att hitta en ny expatriate som fyller de krav man är ute efter som kräver 

ytterligare tid och pengar. Dessa direkta kostnader tillsammans med risken för att en 

expatriate-failure skulle ske innebär att företagen gör en betydlig investering per expat 

som man anställer (Punnett, 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Trenden visar att antalet expatriates värdesätts mer och mer av företag och företagen 

inser att en lyckad anställning av expatriates leder till kunskapsspridning, nya idéer och 

nya perspektiv och blir på så sätt mer förstående av världen som leder till stora 

inkomstökningar (Maude, 2011). Kupfer (2008) menar att många företag börjar ta 

fördel av att expandera sina verksamheter och menar då att expatriates bara kommer att 

fortsätta att öka. För att vara med och konkurrera på en internationell marknad 

konstaterar Kupfer (2008) att anställa expatriates till och med har blivit en 

nödvändighet. 

 

Enligt undersökningar som gjorts har man nått en estimering på att det fanns cirka 50.5 

miljoner expats över hela jorden år 2014 och en prognos som gjordes samma år 

estimerade att det skulle ha funnits 56.8 miljoner expats år 2017 (Finaccord, 2014).  

Resultaten visar också på att den årliga ökningen av expats sker med 2.4 procent per år 

och visade tecken på att ökningarna skulle fortsätta tio-tals år framöver (Finaccord, 

2014). 

 

Med ökade antal expatriates världen över blir förebyggandet av expatriate-failures ännu 

viktigare. Eftersom expatriates är mer kostsamma än ordinär personal som man hyr från 

samma land så bör företag och organisationer lägga mer vikt på att sina HR-avdelningar 

sänker andelen expatriate-failures då man gjort större investeringar på dessa och kan på 

så sätta sänka större kostnader. En studie visar att 25-40% av expatriates som har 

skickats från USA till utvecklade länder resulterar i expatriate-failures och kostar 

amerikanska företag två miljarder dollar årligen (Shay & Tracey, 1997). Baserat på data 
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från 1984-2004 har det också visat sig att endast en tredjedel av alla expats som skickats 

utomlands presterar som förväntat av den högre ledningen (Punnett, 2004). 

 

Det har visat sig att Sveriges expatriates är mer missnöjda med sina liv i Sverige än 

tidigare. Detta visas i en årlig undersökning som görs av InterNations, InterNations är 

en hemsida som har 3.3 miljoner registrerade medlemmar som kallar sig för en 

mötesplats online för världens expatriates där man kan delta i närliggande aktiviteter, 

umgås med andra expatriates och få tips & information om de länder man ska eller 

arbetar på (InterNations, 2018).  

 

Undersökningen är en av världens mest omfattade undersökningar av expatriates i hela 

världen där man rankar länder efter hur bra livet som expatriate är i samma land. 

Resultaten från år 2018s undersökning visar att Sverige är det land som har tappat mest 

ranking sedan föregående år och är listat som "årets förlorare". Detta innebär att 

Sveriges expatriates är mer missnöjda med sina liv i Sverige än tidigare, och med stor 

marginal (InterNations, 2018).  

 

Tidigare forskning har gjorts om varför expatriates beslutar sig att säga upp sig i förtid 

och inom hanteringen av expatriates men dessa teorier nämner allmänna lösningar och 

inte specifika för ett land (Christopher 2012, Maude, 2011, Punnett, 2004). Eftersom det 

är ett så pass vanligt problem hos expatriates att misslyckade uppdrag sker, samt att 

antalet expats visar sig att öka, är forskning inom ämnet aktuellt. Statistik och data för 

antal expatriates och procentsats för expatriate-failures i Sverige hittades inte genom en 

genomsökning hos statistiska centralbyrån och heller inte genom sökmotorer på 

internet, bristen på data för expatriates i Sverige tillsammans med tecken på att 

missnöjdheten hos expatriates i Sverige ökar, som gör det troligt att även risken för 

expatriate-failures ökar, visar ett stort värde att göra forskning kring detta ämne med en 

avgränsning till Sverige när det just nu är aktuellt.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga vilka effektiva sätt det finns som man kan 

minska risken för expatriate-failures i Sverige med, då det är ett vanligt förekommande 

problem hos expatriates överlag. Det finns argument för att behovet av förbättring av 

expatriate-hantering finns kvar eller ökas på grund av av att antalet expatriates fortsätter 
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att bli större i världen. Kunskapen som denna uppsatsen ger upphov till har som syfte att 

vara användbar för HR-avdelningar som är ansvariga för expatriates inom svenska 

företag och organisationer för att sänka personalomsättningen för expatriates och 

expatriate-failures. 

 

För att uppnå detta syfte så kommer uppsatsens arbetsgång att vägledas genom att hitta 

svar på frågeställningen:   

 

Vilka är anledningarna till att expariate-failures sker i Sverige? 
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2  Teori 
 

 

I följande kapitel presenteras de teorier som valts ut som grund för studien. Dessa är de 

ofta förekommande teorierna av forskare inom internationell human resource 

management och hantering av expatriates. Först nämns vad som anses vara 

anledningarna till expatriate-failures och sedan vad som är etablerade 

tillvägagångssätt som är kopplade för att motverka dessa anledningar. 

 

 

2.1 Uppkomsten av expatriate-failures 

2.1.1 Kulturshockar 

En etablerad teori inom förekomsten av expatriate-failures är att man under början av 

expatriate-perioden upplever så kallade ”cultureshocks”, eller kulturshockar på 

svenska, som är en anledning till att expatriate inte kan prestera fullt ut eller känna sig 

bekväm i ett nytt land (McInnes, 2012; Maude, 2011; Punnett, 2004; Christopher 2012; 

Ting-Toomey, 2012). När expatsen lämnar det trygga och bekanta och anländer i ett 

nytt land med en annan kultur och obekantskap börjar en anpassning till det nya landet. 

Personerna som lämnat sitt hemland och befinner sig i ett nytt land stöter på nya sociala 

regler och normer som dikterar om en handling ses som rätt eller fel på jobbet och hos i 

det samhället personen anlänt till (Punnett, 2004). 

 

Nya situationer, ny arbetsplats och ett annat levnadssätt hos den nya kulturen leder till 

att handlingar som utförs på ett sätt i hemlandet, kan ses som fel eller udda i det nya 

landet vilket kan leda till konflikter och hinder för att slå sig till ro i det nya landet. När 

en expat möter dessa situationer tenderar personen att känna ångest och stress vilket kan 

leda till psykisk utmattning och hindrar personen från att jobba i vanligt tempo 

(McInnes, 2012). 

 

Punnett (2004) menar att alla expatriates upplever cultureshocks i någon grad när man 

blir omplacerad i en ny miljö, dock blir vissa personer mer påverkade av dem än andra. 

Alla expatriates går igenom en period av cultureshocks och går in i olika faser för att 

justera sig för den nya kulturen. Dessa faser består av honeymoon-fasen, frustration, 

anpassning och bemästrande (Punnett, 2004). 
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The Honeymoon 

Den första fasen sker när expatriaten precis anlänt till det nya landet. Man har höga 

förväntningar i det nya landet då man har fått en möjlighet att få jobba i ett annat land 

och skillnaderna från hemlandet och det nya landet ses som positiva och spännande. 

Beslutet att jobba i ett annat land känns som det bästa valet man gjort och allt är 

positivt. Denna fasen kallas också för turistfasen då man kan jämföra det med 

upplevelserna som turister har, allt är nytt och alla upplevelser fascinerande. Denna 

fasen brukar hålla i några enstaka veckor (Punnett, 2004). 

 

Frustration-fasen 

Efter honeymoon-fasen är över är det som var spännande och nytt helt plötsligt 

förvirrande och frustrerande. Man börjar märka skillnaderna mellan det nya landet och 

sitt hemland och vardagliga sysslor som att handla, transportera sig, sysselsätta sig, hitta 

vänner och söka vård blir utmaningar i sig och extra tidskrävande. Detta tillsammans 

med andra matvanor, nya regler och andra sätt att göra ärenden kan öka känslan av att 

man är mer frånkopplad från sitt egna land som kan leda till ångest och stress (Punnett, 

2004). 

 

Den största anledningen till frustrationen under den här fasen är 

kommunikationssvårigheterna, detta gör det svårt att bilda nya relationer och i många 

fall måste man förlita sig till kroppspråk som också kan skilja sig från land till land. Det 

är vanligt att få hemlängtan under denna perioden och man kan känna att man inte hör 

hemma i det nya landet och en känsla att även andra inte bryr sig om en (Ting-Toomey, 

2012). Det blir svårt att försöka anpassa sig till den nya kulturen och många klarar inte 

av det och kan bli deprimerade och få psykologiska ohälsor. De personer som inte klarar 

av att anpassa sig till den nya kulturen är de som slutar som ”expatriate-failures” och det 

sker oftast i den här fasen (Punnett, 2004). 

 

Anpassnings-fasen  

Anpassningsfasen börjar när expatriaten börjar lära sig normerna och börjar få vana om 

hur man gör vardagliga sysslor i den nya kulturen och på arbetsplatsen och kan börja 

etablera sig. I takt med att man vänjer sig så känner man sig mer bekväm och mindre 

utstött och man föredrar till och med ett par aspekter som är unika i den nya kulturen 

(Ting-Toomey, 2012). Detta är en gradvis anpassning och kan endast ske genom att 
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expaten medvetet jobbar för att förbättra sin egen situation och är inget som kommer 

naturligt. Om en expat inte gör det leder det oftast till att man stannar i frustrationsfasen 

för att sedan avbryta uppdraget (Punnett, 2004). 

 

Bemästrandet 

Så småningom kommer expatriates fullt anpassa sig i den nya kulturen och de tidigare 

irritationerna av värdlandet påverkar inte en negativt. Värdlandet blir inte längre något 

som man ser som ett främmande land utan som ett andra hem och man känner sig 

bekväm och kan arbeta till sin fulla potential utan att något stör en (Punnett, 2004).  

Expatriaten inser varför vissa aspekter av kulturen är som de är, även om de ogillar 

dem, och inser också aspekter av sitt eget hemlands kultur som kan vara oattraktiva för 

andra personer (McInnes, 2012). Alla expatriates uppnår inte fullt bemästrande av att 

anpassa sig i en ny kultur men framgångsrika expatriates når en nivå där de kan arbeta 

utan att omvärlden hindrar ens effektivitet (Punnett, 2004).  

 

2.1.2 Val av fel person 

En annan anledning som ofta förekommer för expatriate-failures är att man helt enkelt 

valt fel person för uppdraget. Innan etablerade teorier om expatriatehantering hade 

uppkommit så gavs ingen större eftertanke på interkulturell vetskap när man valde 

kandidater för ett expatriateuppdrag. I de flesta fall är det HR avdelningen hos företag 

som är ansvariga för valet av de rätta kandidaterna (Maude, 2011). Enligt Maude (2011) 

visar en undersökning att endast 11 procent av HR-ansvariga har arbetat utomlands och 

har då inte den kunskap om vilka utmaningar och svårigheter det finns när man utför 

uppdrag utomlands.  

 

Utan att veta vikten av de nya utmaningarna och svårigheterna så var det mest naturliga 

för företag för att välja den bästa kandidaten baserat på kandidatens tekniska kunskaper 

och hur de utför sitt jobb. En undersökning som gjordes visade på att 90% av alla 

expatriates blev valda för platsen baserat på deras tekniska kunskaper (Solomon, 1994). 

Annan forskning som undersökte 50 CEOs visade att majoriteten avslöjade att de 

anlitade expatriates baserat på personliga preferenser eller baserat på traditionella 

metoder såsom befordran av existerande personal (Maude, 2011). Detta har levt kvar 

och många företag än idag med ineffektiv expatriate-hantering baserar sina val med 

endast fokus på tekniska kunskaper som då är baserade på hur de utför jobben i sina 

egna hemland, eller baserade på metoder som alltid har använts förr. En undersökning 
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som gjordes visade att saknaden av teknisk kompetens var endast på sjätte plats i 

ranking som visar de viktigaste orsakerna för expatriate-failures (Tungli & Peiperl 

2009).  

 

Fel personer som har valts för att vara expatriate i ett annat land saknar interkulturell 

kompetens som är definerat som ”förmågan hos personer att använda kulturella 

kunskaper, skickligheter och sociala kunskaper för att arbeta effektivt med personer från 

andra nationaliteter och kulturer”. Saknar man det är det stor risk att man misslyckas 

med att anpassa sig i en ny kultur och får konsekvenser som att få hög stressnivå och 

psykisk utmattning vilket leder till att personen jobbar under förväntan och/eller blir 

antingen ersatt eller säger upp sig (Christopher, 2012). 

 

2.2 Etablerade tillvägagångssätt att motverka expatriate-failures 
 
2.2.1 Cross cultural training 

För att expatriates ska hantera cultureshocks bättre och få det lättare att anpassa sig till 

en ny kultur kan man låta dem delta i interkulturell träning. Interkulturell träning är ett 

program som är ämnat till att utbilda expatriaten i viktiga kulturella normer, 

värderingar, uppföranden, tron och andra viktiga aspekter av landet som expatriaten 

kommer att bli placerad i. Förutsättningen för att genomföra träningen är att om expaten 

lär sig dessa saker så kommer personen att kunna använda den vetskapen den fått 

genom träningen för att lättare förstå varför invånarna beter sig som de gör och på så 

sätt lättare anpassa sitt egna beteende för att anpassa sig i det nya landets kultur. Ett 

annat antagande är att om expatriaten kan överföra vetskapen så kommer de att bli mer 

tillfredsställda med sina uppdrag, vara mer produktiva i sina arbeten och bli lättare 

förstådd av de lokala invånarna (Punnett, 2004). 

 

Shay & Tracey (1997) menar att tränarna av expatriates i interkulturell träning borde ha 

tidigare erfarenhet av att jobba utomlands för att vara så effektiva som möjligt. Detta 

ger en större chans de innehar erfarenheter av utmaningarna som kommit till på grund 

av cultureshocks, omfattande vetskap om värdlandet i fråga, en klar förståelse av 

värderingarna av hemlandet och värdlandet och förmågan att skilja dessa två samt en 

positiv attityd om att uppleva nya kulturer. En survey av expatriates som har gjorts 

visade att alla expatriates som blev undersökta svarade att de överensstämde eller starkt 

överensstämde att interkulturell träning var en nödvändighet och nämnde också att 
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sådan träning förbättrar arbetstillfredställelsen och förser en med konkurrensfördelar 

över andra expatriates som inte har det (Shay & Tracey, 1997). En observation som har 

gjorts var även att länder som hade 57-69% av sina expatriates kulturtränade hade 5 till 

10% mindre expatriate-failures än ett annat land som endast hade 32% av sina 

expatriates interkulturellt tränade (Shay & Tracey, 1997). Vikten av interkulturell 

träning ses som nödvändig och statistik visar på förbättring vilket visar att interkulturell 

träning är effektiv för att minska expatriate-failures. 

 

Träning genom information och fakta 

Det mest vanliga sättet att utföra interkulturell träning är att låta kandidaterna delta i 

genomgående föreläsningar om landet de ska jobba i, utöver lektionerna så kan videos, 

läsmaterial, broschyrer om landet samt besök av tidigare expatriates lära ut information 

om landet. Det är det mest vanliga sättet då det är relativt billigt och lätt att utföra 

(Punnett, 2004). 

 

Kulturell medvetenhet 

Syftet med den här sortens träning är att lära expatsen om värdena, attityderna och 

beteende som är vanliga i sitt egna land. Detta ger effekten att de blir mer medvetna om 

deras egna beteenden och att det beror på sitt lands kultur. När detta uppnås förutsätts 

det att dessa personer kan bättre förstå hur kultur influerar beteende och kan på så sätt 

lättare förstå en annan kultur (Punnett, 2004). 

 

Träning genom experimentell inlärning 

Syftet med den här sortens träning är att utsätta expaten i det riktiga livet i landet den 

ska till genom utflykter, besök hos landet, rollspel och interkulturella simulationer. 

Detta ger de tränande chansen att lära sig genom att direkt uppleva det, och ifall annan 

träning har gjorts är det effektivt att använda den vetskapen man fått från dem i dessa 

riktiga situationer. Genom att öva i hypotetiska situationer kan de tränande få en känsla 

av hur det kan vara att leva i ett annat land och bättre förbereda sig (Punnett, 2004). 

 

2.2.2 Välja rätt person 

Ett sätt att att motverka fel beslut när man väljer kandidater är att låta någon med 

internationell erfarenhet ha hand om urvalet av expatriates. En HR-ansvarig med 

internationella erfarenheter kan förutspå vad en omplacering i ett nytt land medför och 
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kan med mer kunskap få en bättre bild av hurvida en person är lämplig för uppdraget 

(Maude 2011).  

 

Maude (2011) nämner att forskning har identifierat att vissa egenskaper hos expatriates 

gör det lättare för dem att lyckas med att anpassa sig till den nya kulturen och på så sätt 

kunna utföra sitt uppdrag utan störningar. Att välja ut kandidater baserat på dessa 

kvaliteter är också ett effektivt sätt att välja rätt kandidat och på så sätt minska risken för 

expatriate-failure. Dessa attribut och egenskaper, som man i synnerhet letar efter hos 

expatriates, är de som ofta förekommer i teorier om rätt val av expatriates. (Maude 

2011; Pennet, 2004; Shay & Tracey, 1997; Huang, Chi, & Lawler, 2005) 

 

Öppenhet, Anpassningsförmåga och Kulturell känslighet 

Öppenhet defineras som mottagligheten av nya idéer och tillvägagångssätt (Holopainen 

& Björkman, 2005) och är ett attribut som forskare har inkluderat i vad som 

kännertecknar en person som kommer att ha det lättare att anpassa sig till en ny kultur 

och därmed bli en framgångsrik expatriate (Huang, Chi, & Lawler, 2005, Maude, 2004). 

Personer med öppenhet visar intresse att lära sig nya saker i nya miljöer och anländer i 

ett nytt land med färre stereotyper och falska förväntningar (Huang, Chi, & Lawler, 

2005). Kulturell känslighet defineras som en kompetens som gör det möjligt för en 

person att förstå personer som är annorlunda från en själv och kulturen som den lever i 

och kan på så sätt komma överens med personer från andra kulturer lättare och bättre 

integrera in i en annan kultur (Kubokawa & Ottoway, 2009). Anpassningsförmåga 

defineras som förmågan att ändra något eller sig själv för att passa in i situationer där 

förändringar sker. Personer med bra anpassningsförmåga tenderar att ha mer vilja att 

testa på nya saker och vara mer flexibla i nya situationer (Andresen & Gronau, 2005). 

 

Personer som saknar dessa attribut tenderar att älta om förändringarna de stöter på och 

försöker få saker att fungera som hemma fastän man är i en annan kultur. Dessa 

personer ser annorlunda vanor och seder hos den lokala befolkningen som konstiga och 

förstår inte hur de kan agera på ett visst sätt för att det inte funkar så i denne personens 

egna kultur. Detta ger upphov till att det blir svårt att anpassa sig till den nya kulturen 

då man känner att folk inte beter sig rätt vilket leder till frustration (Baehr, 2011). 

Gregersen (1999) upptäckte genom sina undersökningar att företag som var 

framgångsrika med sin expatriatehantering ofta letade efter kulturell känslighet genom 
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att hitta personer med viljan att testa udda maträtter eller har unika hobbyn som 

härstammar från andra länder, när de letade efter rätt person (Gregersen 1999). 

Att komma till ett nytt land och en ny kultur betyder att man kommer att stöta på 

skillnader och personer med kulturell känslighet tenderar att vara fördomsfria och okej 

med förändringar. Istället för att älta om skillnader så tenderar personer med detta 

attribut att acceptera situationen och istället för att fokusera på vad det temporära 

hemmet saknar så finner den sig i vad den har. Personer med öppenhet kan lägga sina 

värderingar och normer åt sidan och accepterar att andra personer inte beter sig på 

samma sätt och att det är okej. Detta gör det lättare för en person att komma itu med 

kulturskillnaderna och kan snabbare anpassa sig (Riggs, 2010). Forskning har visat att 

personer som varit utomlands och har erfarenheter utomlands tenderar att vara mer 

öppna och mer mottagliga för skillnader (Scarinci & Pearce, 2011). 

 

Kommunikationsfärdigheter i det lokala språket 

När en undersökning gjordes av personalchefer om vilka egenskaper som var viktigast 

när de valde rätt person för en expatriate-plats så toppade kommunikationsfärdigheter 

listan. Anledningen enligt personalcheferna var att personer med denna kvaliteten ofta 

bidrog till bra arbetsprestation och underlättar den kulturella anpassningen för dessa 

personer (Maude, 2011). 

 

Bra arbetsprestation hänger ofta på att en expatriate kan göra sig förstådd och därför är 

kunskaper inom det lokala språket eftersträvat. Att ha denna kunskapen effektiviserar 

expatriatens arbetsförmåga då antalet kommunikationsmöjligheter inom arbetet ökar 

och man behöver inte förlita sig på en tolk. Kunskap inom det lokala språket hjälper 

även expatriaten att lättare göra sig förstådd utanför arbetet och lättar upp stress som 

eventuellt hade påverkat expaten annars. Detta är huvudanledningen till att den 

kulturella anpassningen oftare sker hos personer som kan det lokala språket och tenderar 

att fullfölja sitt uppdrag (Maude, 2011). 

 

Enligt Punnett (2004) är kommunikationsförmåga nödvändigt för att en expatriate ska 

lyckas med sitt uppdrag. Hon menar också att folk ofta antar att man behöver vara 

flytande i det lokala språket för att kunna lyckas som expatriate men att det inte alltid är 

sant. Medan flytade kunskaper inom språket är eftertraktat är det inte en nödvändighet 

för att anpassa sig interkulturellt. Forskning har visat att när man utvecklar relationer 
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med ett lands lokala invånare så är inte nivån på språket som är viktigt utan att 

expatriaten visar att den håller på att lära sig språket. Detta gör det lättare att inte hamna 

utanför och de lokala invånarna blir mer hjälpsamma och lättare att få kontakt med när 

de ser att någon försöker sig lära en del av deras kultur (Punnett, 2004). 
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3 Metodologi 
 

 

Följande kapitel presenterar den utvalda undersökningsmetoden och varför den passar 

för denna studien. För att skapa en förståelse över varför vissa vägval gjordes är 

argumenten för dem med, samt en beskrivning av kopplingen mellan teorin och 

undersökningen. 

 

 

 

3.1 Forskningsdesign 
För att uppnå syftet med uppsatsen så behövdes det att generalisera ett svar då det är 

högst otänkbart att intervjua alla expatriates i Sverige, ett urval av undersökningsobjekt 

valdes för att representera alla expatriates i Sverige. Undersökningsdesignen som 

utgjorde ramen för insamlingen och analysen av datan var grundad på 

”tvärsnittsdesignen”. Bryman & Bell (2013) menar att en tvärsnittsdesign kännetecknas 

av att man samlar in data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram 

till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data som sedan granskas för att 

upptäcka olika slags sambandsmönster. Forskare som använder sig av 

tvärsnittsdesignen är intresserade av variation och behöver mer än ett fall. Ju större antal 

fall desto mer ökar sannolikheten för en variation och man kan vara säkrare på att 

generalisera ett realistiskt resultat (Bryman & Bell, 2013).  

 

I forskning finns huvudsakligen två arbetssätt, ett deduktivt och ett induktivt. Det 

deduktiva arbetssättet används när man utgår sin studie från existerande teori och testar 

hypoteser på redan existerande vetskap i det fallet som undersöks. Det deduktiva 

arbetssättet används huvudsakligen i forskning där kvantitativ data är nödvändig för att 

generalisera ett resultat (Bryman & Bell, 2013). Vikten på forskning av expatriates har 

lagts tyngdpunkt på i de senare åren och litteratur om expatriates och varför expatriate-

failures uppstår finns. Den här uppsatsen valde att följa ett deduktivt arbetssätt då 

undersökningen kommer att göras med utgångspunkt i existerande litteratur och 

etablerade teorier inom ämnet som kan testas, samt att en generalisering baserat på 

kvantitet ger mer säkerhet för en generalisering av gruppen som undersöks.  
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3.2 Urval 
För att få svar på frågeställningen så var det första betydande vägvalet som behövde 

göras om vem eller vad som datan skulle samlas ifrån. De alternativ om vilka 

undersökningsobjekt som svar kunde fås tag från på frågeställningen rundades ner till 

två stycken, dessa var expatriates i Sverige eller organisationerna i Sverige som har 

expatriates som anställda.  

 

Den här uppsatsen valde att undersöka expatriates i Sverige framför organisationer. Det 

första argumentet för det här vägvalet är att om organisationer ska undersökas så behövs 

det hittas organisationer som har en fungerande expatriate-hantering, med låg 

personalomsättning för expatriates, för att finna vilka framgångsrika sätt det finns för att 

sänka risken för expatriate-failures och vilka faktorer som ger upphov till tidig 

uppsägning hos expatriates som dessa metoder motsätter. Ett annat sätt hade varit att 

finna organisationer med hög personalomsättning för expatriates för att se vilka 

oframgångsrika sätt det finns. Fastän möjligt så är sökningen efter företag med sådana 

egenskaper väldigt tidskrävande då expatriate-statistik för företag är väldigt sällsynt att 

hitta offentligt och statistik för expatriate-failures än mer sällsynt. En annan nackdel är 

att även om en lämplig organisation har hittats är det inte säkert att antalet expatriates 

denna organisationen har är en tillräckligt mängd med expatriates för att representera 

alla expatriates i Sverige och detta skulle innebära än mer tidsåtgång både i att leta samt 

att samla in data från flera organisationer. 

 

I letandet efter en organisation med en framgångsrik expatriate-hantering kan 

företagsledningen även ha tendenser till att försköna viss information för att ge en bra 

bild av företaget vilket skadar pålitligheten som är en annan nackdel. Det blir än svårare 

att få tillåtelse att undersöka en organisation med en oframgångsrik expatriate-hantering 

då det kan ge en dålig bild av sitt företag. Det är däremot lättare att lokalisera och få 

kontakt med expatriates i Sverige då man endast behöver leta efter människor som 

besitter en egenskap, och det är att de är från utlandet och jobbar för tillfället i Sverige. 

Det är vanligt att gemenskap skapas för expatriates i många olika länder världen över 

via t.ex forum och det finns det även i Sverige, på facebook så finns en grupp för 

expatriates i Sverige ”Expatriates in Sweden” (Facebook, 2018) med över 6000 

medlemmar som blir uppsatsens huvudkälla för att samla information. 
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Personerna som deltog i undersökningen baserades på frivillighetsurval. Det innebär att 

vem som helst, som frivilligt vill, kan gå in och delta i undersökningen och ingen vet 

vem det är som svarar (Wenemark, 2017). Det innebär att urvalet är slumpmässigt utvalt 

(Wenemark, 2017) men för att det ska finnas en säkerhet att det är just expatriates som 

undersöks så kommer frivillighetsurvalet att avgränsas till den ovannämnda 

Facebookgruppen och undersökningen gjordes från expatsens perspektiv. En säkerhet 

för att det är rätt personer som undersöks så har gruppen som krav att man är bosatt i 

Sverige och att man introducerar sig själv om sitt jobb och sin planerade tid i Sverige 

innan man blir antagen som medlem i gruppen. Kontakt med expatsen kunde fås via 

facebookgruppen genom att dela information om uppsatsen och information om hur 

man kan kunde delta i undersökningen. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Bryman och bell (2013) konstaterar att de huvudsakliga instrument som finns för att 

samla data i en tvärsnittsdesign är semistrukturerade intervjuer och enkäter. Med 

undersökningsgruppen fastställd och kännedomen av antalet medlemmar i gruppen så 

gjordes en enkätundersökning. Huvudargumentet för valet av enkäter framför 

strukturerade intervjuer är framförallt att man kan nå större antal respondenter på 

kortare tid samt att man kan undvika kringresande. Ytterligare fördelar är att man 

undviker den så kallade intervjuareffekten, som innebär att forskaren påverkar 

respondenternas svar vid en intervju, och att respondenterna själva kan välja när, hur 

och var de vill svara på enkäten vilket höjer deras motivation att delta i undersökningen 

(Wenemark, 2017). 

 

Fördelarna med struktererad intervju vägde inte tillräckligt mycket för att ändra valet till 

att använda strukturerade intervjuer. Ett par av dem är att man inte kan hjälpa 

respondenten med tolkning av frågorna samt att man inte kan ställa uppföljningsfrågor 

och fortsätta fråga om man får ett svar som inte är det man är ute efter (Bryman & Bell, 

2013). För att motverka dessa nackdelar i enkäten så lades mycket fokus på att 

formulera tydliga frågor som var lätta att tolka och svåra att misstolka. Behovet av 

följdfrågor, som i sin tur ger fördjupningar av svaren, var inte kritiska.  

 

Eftersom urvalet var i en samlad plats på internet så gjordes en webbenkät. Fördelen 

med webbenkäter är att respondenter kan snabbt och enkelt klicka sig in på en länk och 
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direkt besvara enkäten. Under en liten tid är det möjligt att samla in en stor mängd 

information som omedelbart finns tillgängligt för den som samlar in data . Webbenkäter 

har en fördel över vanliga pappersenkäter att man kan styra respondenter till olika 

följdfrågor baserat på vad de svarat på en föregående fråga vilket gör att respondenten 

hela tiden leds till relevanta frågor och inte behöver belastas med icke-relevanta frågor 

(Wenemark, 2017). Detta öppnade upp större möjligheter att fråga respondenter 

relevanta frågor t.ex om anledningar till varför de är missnöjda eller vad de känner sig 

tillfredsställda med om så var fallet beroende på föregående svar. 

 

3.4 Genomförandet av enkäten 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga vilka effektiva tillvägagångssätt det finns för att 

minska risken för expatriate-failures, som skulle fungera i Sverige och gjordes genom 

att jämföra om empirin från expatriates i Sverige stämmer överens med de etablerade 

teorierna. Två olika sätt för att jämföra verkligheten med det etablerade 

tillvägagångssättet interkulturell träning övervägdes, med tanke på tidsrestriktion och att 

för många frågor i en enkät skulle påverka svarsfrekvensen negativt genom irritation 

och kognitiv börda (Wenemark, 2017) beslutades det att bara använda ett sätt för att öka 

motivationen för respondenterna att slutföra enkäten.  

 

Det ena var att testa giltigheten genom att ställa frågor till expatsen ifall interkulturell 

träning skulle vara effektiva för dem, det andra var att undersöka om anledningarna till 

att expatriate-failures sker i Sverige är detsamma som teorin säger, alltså på grund av 

kulturshockar. 

 

Undersökningen valdes att genomföras genom det andra sättet, att undersöka 

uppkomsten av expatriate-failures. Argumentet för det är att det finns dataunderlag och 

forskning som visar att tillvägagångssätten är effektiva men inte tillräckligt med 

dataunderlag som visar att anledningarna till expatriate-failure i Sverige är detsamma 

som de etablerade teorierna för expatriates överlag. Enkäten formades för att få svar på 

om de etablerade teoriernas redogörelse för var förekomsten av expatriate-failure beror 

på är giltiga även för Sverige. Genom detta sättet kunde även nya upptäckter att göras, 

om anledningarna till expatriate-failure inte är detsamma som teorin, och tänkbara 

lösningar för det kan diskuteras. 
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För att testa det andra etablerade tillvägagångssättet, att välja person baserat på om de 

besitter eftertraktade attribut, så undersöktes det om besittningen av öppenhet, kulturell 

känslighet, anpassningsförmåga och kommunikationsfärdigheter i det lokala språket 

tydde på mindre risk för expatriate-failure. 

 

Enkäten var till majoriteten bestående av slutna frågor men hade även ett par öppna 

frågor och datan som samlades in var ämnad för att kontrollera om den tidigare 

forskningen och metoder för att minska personalomsättningen för expatriates skulle 

vara tänkbara. (Se Bilaga 1) 

 

3.5 Kopplingen mellan teori och datainsamlingen 
För att genomföra undersökningen testades följande hypoteser från teorikapitlet som 

nämner anledningar till varför expatriate-failures sker. 

 

Hypotes ett: Expatriate-failures sker i Sverige på grund av kulturshockar 

Anledningen till att enkäten gjordes med vissa öppna frågor var att om vissa frågor 

skulle vara slutna så skulle det t.ex innebära frågor som direkt skulle fråga om de 

upplevt kulturshockar eller om kulturshockar är anledningen till att de tänkt på att 

återvända hem tidigare. Detta skulle ge en stor påverkan på resultatet då man låser 

respondenterna till en ja och nej situation. Även om expatsen upplevt kulturshockar och 

svarar ja är det möjligt att det inte är huvudanledningen till att de funderat på om de ska 

återvända hem tidigare. Detta skulle leda till en större procentandel som talar för att den 

tidigare forskningen gäller för Sverige och skulle förvränga resultaten vilket kan lösas 

genom att istället göra vissa frågor öppna. 

 

Inledande frågor kategoriserade respondenterna om de är expatriates just nu eller varit 

det innan och sedan ytterligare baserat på om de seriöst övervägt att återvända hem 

tidigare och/eller känt att de inte kan prestera till sina fulla kapaciteter eller inte och får 

olika frågor baserat på kategori. De frågor som var öppna var ämnade för att fråga 

personer, som haft en seriös övervägan om att sluta sitt uppdrag i förtid, om vad som är 

anledningen för uppkomsten av dessa tankar. För de som inte har haft en sådan 

övervägan så gjordes en öppen fråga om vad det är som gör att de är tillfredsställda med 

sin situation. Det var möjligt att gruppen som undersöktes hade före detta expatriates 

och öppna frågor ställdes om anledningar från deras expatriate-period i Sverige, om de 
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haft tankar eller har avslutat sitt uppdrag i förtid. Att en person inte var expatriate just 

då var inte viktigt utan det är informationen en person hade från sin expatriate-period 

som var viktig för undersökningen. 

 

Informationen som samlades in tolkades och kategoriserades sedan efter vad för sorts 

anledning det rörde sig om beroende på vad respondenterna hade skrivit. De mest 

frekventa kategorierna presenteras i nästa kapitel med en sammanfattning på vad varje 

kategori baserats på.  

 

Kulturshockar sker på grund av att man anländer i en ny miljö och en ny kultur som är 

annorlunda från ens egna som man är van vid. En fråga var därför inkluderad som 

frågade efter hur stor skillnad i kultur som respondenterna anser Sverige har, till 

skillnad från sitt hemland. Svaren gavs genom att ange ett värde på en skala från 1-5 där 

1 är ”ingen märkvärd skillnad” och 5 är ”fullständigt annorlunda”. Detta analyserades 

genom att undersöka om det finns någon korrelation mellan ett högt värde och mer risk 

för expatriate-failure. (Se Bilaga 1) 

 

Hypotes två: Expatriate-failures sker i Sverige på grund av att man anlitat fel 

person. 

För att testa om de besitter egenskaper som eftersökes enligt teorin var frågor 

inkluderade som var baserade på hur personer som besitter dessa egenskaper tendererar 

att agera och föredra enligt teorin. Frågorna var ställda som uttalanden så att 

respondenterna fick ta ställning till hur väl de känner igen sig i situationerna, svaren 

gavs genom att ange ett värde på en skala från ett till fem där ett betydde att 

respondenten inte håller med alls och där fem betydde att respondenten fullständigt 

håller med. Totalt var sex uttalanden ställda som respondenterna fick ta ställning till, 

dessa hade som syfte att mäta hur mycket anpassningsförmåga, öppenhet och kulturell 

känslighet respondenterna anser sig själva ha.  

 

Nr 1. I am quick to adapt when facing unexpected and new situations 

 

Nr 2. To solve a problem I rather use an established method, that I am comfortable 

with, than trying a new method which could be more efficient 
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Nr 3. I tend to have prejudices and stereotypes about people from other countries  

 

Nr 4. I had many international experiences such as studies abroad, travelling, 

volunteering etc, excluding my expatriate-period in Sweden. 

 

Nr 5. Even though something seems really weird or gross to eat in another country I 

still am willing to try it 

 

Nr 6. I have an easy time understanding why people from different cultures behave the 

way they are doing  

(Se Bilaga 1) 

 

Värdena som respondenterna hade gett samlades in för att mäta skillnader mellan 

respondenter som svarat ja och de som svarat nej på frågan om de besuttit en risk för 

expatriate-failure. Fråga nr.2 och nr.3 gav ett inverterat värde då ett lågt nummer är 

något som är eftertraktat. Detta analyserades för att se om ett högt värde har någon 

korrelation med mindre risk för expatriate-failure och att de som besuttit en risk för 

expatriate-failure hade ett lägre värde som teorin säger. 

 

En ytterligare fråga i form av ett uttalande var med i enkäten för att mäta respondentens 

kunnighet i det svenska språket. Respondenten fyllde i ett värde från ett till fem där ett 

innebar att den var icke-existerande och fem att den var flytande. Detta värde samlades 

in för att mäta skillnader mellan respondenter som svarat ja och de som svarat nej för att 

se om det finns någon korrelation mellan bra kommunikationsfärdigheter i det lokala 

språket och mindre risk för expatriate-failure. 

 

Grundläggande frågor var också formade, såsom ursprungsland, ålder, kön och vilken 

del av expatriate-perioden man var i för att kunna ge en bakgrundsbeskrivning av 

respondenterna.  

 

3.6 Metodkritik 
Enkäten som har gjorts delades bara ut till expatriates som för tillfället är i Sverige just 

nu, med undantaget för fyra personer som har varit expatriates i Sverige innan men som 
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fortfarande befinner sig i Sverige då de fått permenent uppehållstillstånd. Den mest 

pålitliga informationen om vad som ger upphov till expatriate-failures skulle fås genom 

att direkt undersöka de personer som har återvänt hem tidigare, dessa uteslöts då det 

skulle vara för svårt att hitta tillräckligt med respondenter utomlands som har varit 

expatriates i Sverige, och även ha varit med om expatriate-failure, med tanke på resurser 

och tid. De som deltog i undersökningen kan alltså endast representera de som är i 

Sverige för tillfället och slutsatserna om tillvägagångssätt för att minska expatriate-

failures i Sverige har tagits utan hänsyn till en viktig grupp. 

 

Betydligt mer kvinnor (61,8%) än män (38,1%) deltog i undersökningen. I allmänhet är 

fler män expatriates än kvinnor och med stor skillnad (Maude, 2004), detta ger mindre 

reliabilitet för att denna gruppen representerar gruppen.  

 

Antalet respondenter som deltog i uppsatsen kan tolkas som för få för en generalisering 

av alla expatriates i Sverige, detta innebär att undersökningen kan ha risk för 

avvikningar, hur stor risk och om antalet är för få är svårt att säga då det inte finns 

någon offentlig statistik över antalet expatriates i Sverige.  

 

 

3.7 Etiska aspekter 
Den här undersökningen gjordes med människor, forskningsetiska principer har följdes 

så att undersökningen inte gjordes på ett etiskt fel sätt. Autonomiprincipen handlar om 

rätten till självbestämmande, för att den ska uppfyllas så ska de deltagande få tillräckligt 

med information om vad de deltar i för undersökning och att ha en förmåga att själva 

fatta beslut om sitt deltagande (Wenemark, 2017). Denna principen uppfylldes i den här 

undersökningen då man av frivillighet deltog i undersökningen och gav ett passivt 

samtycke genom att fylla i enkäten och skicka in sina svar (Wenemark, 2017), innan 

man börjar fylla i enkäten visades det även information om uppsatsen och dess ändamål.  

 

Anonymitet för respondenterna eliminerade tänkbara missbruk som kunde uppstå 

genom deras svar. Resultaten presenterades på ett sätt så att man inte kan urskilja en 

enstaka respondent och så att det inte skulle gå att bakvägsidentifiera (Wenemark, 

2017).  
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4 Tolkningsram  
 

 

Följande kapitel presenterar Hofstedes kulturdimensionsteori som har använts för att 

tolka kulturella skillnader. I kapitlet ingår också en beskrivning av Sveriges kultur från 

hofstedes kulturdimensioner som har använts för att tolka varför vissa tendenser i den 

svenska kulturen ofta är nämnt av expatriates som upphov till innehavet av risk för 

expatriate-failure.  

 

 

 

4.1 Hofstedes kulturdimensionsteori 
Hofstedes kulturella dimensioner är ett ramverk för interkulturell kommunikation som 

är grundat av Geert Hofstede och var en av de första etablerade teorierna för att förstå 

skillnader mellan nationers kulturer. Hofstede grundade ramverket år 1967  från en 

undersökning av all personal hos International Business Machines (IBM) som då var i 

olika länder och har utvecklats kontinuerligt sedan dess. Det originala ramverket 

beskriver olika länders kulturer utifrån fyra olika dimensioner på ett sätt så att man kan 

jämföra länder med varandra, ett femte lades till under utvecklingen av den. De fem 

dimensionerna är maktdistans, individualism mot kollektivism, osäkerhetsundvikande, 

Maskulinitet mot femininitet och långtidsorientering. Olika länder tilldelas ett värde hos 

de olika dimensionerna baserat på hur de ligger till i jämförelse med alla andra länder 

som undersökts (Hofstede, 2011). 

 

Hofstedes upptäckter har varit en viktig grund för att skapa idéer om hur och varför 

kulturer skiljer sig från varandra och de olika dimensionerna har hjälpt att hantera 

interkulturell kommunikation. Maude nämner att dessa dimensioner gör det lättare att 

förstå vanliga förekommande kulturella problem såsom varför individer i en viss kultur 

tvekar att dela med sig av sina åsikter eller varför chefer i vissa länder är svåra att få 

direkt kontakt med medans andra har en mentorrelation med sin chef. Hofstedes 

upptäckter har gjort det lättare för expatriateansvariga att förstå vad som krävs för ett 

uppdrag. Internationella verksamheter och internationella studenter kan genom 

dimensionerna anpassa sig och förbereda sina situationer bättre då de kan förstå hur ett 

annat land skiljer sig från sitt egna hemland (Maude, 2004). 
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Maktdistans  

Maktdistans visar i vilken utsträckning folk med lägre makt förväntar sig att makt 

fördelas ojämlikt och om de accepterar det. Ett lågt värde visar på att länder inte sätter 

stor tyngdpunkt på auktoriteter och makt fördelas mer jämställt. Dessa länder har 

makrelationer som är demokratiska, inkluderande och konsultativa och 

kommunikationen mellan överordnade och underordnade brukar vara informella och 

direkta (Hofstede, 2011). 

 

Länder med ett högt värde på den här dimensionen accepterar att personer högre upp i 

hierarkin har större makt och de lägre ner har mindre inflytande. Maktrelationer i länder 

med högt värde blir mer auktoritära och paternalistiska, kommunikationen är formell 

och personer med högre makt kommunicerar oftast inte direkt med underordnade. 

(Hofstede, 2011) 

 

Individualism mot kollektivism 

Individualism kontrasteras mot kollektivism i denna dimension och visar till vilken grad 

invånarna i ett land är integrerade i grupper och hur individer förväntas att välja sina 

egna anknytningar eller om de agerar som medlemmar av en grupp (Hofstede, 2011). 

 

Ett lågt värde visar på att ett land har ett individualistiskt samhälle och värderar ”jag” 

framför ”oss”, personer i sådana länder förväntas att endast ta hand om närmsta familj 

och sig själv. Föräldrars ord tas som råd och sällan känner man press av att följa 

föräldrar och släkts viljor i sådana länder (Hofstede, 2011).  

 

Ett högt värde visar på ett land med kollektivism, kulturer med kollektivism 

kännetecknas av man redan från födseln är integrerade i starkt sammanhängande 

grupper, relationen till släkt är mer nära och man är förväntad att ta hand om varandra 

även om man inte är den närmsta familjen. Personer i länder med kollektivism är lojala 

mot varandra i sina grupper och förväntas att stödja varandra i konflikter med andra 

grupper (Hofstede, 2011). 

 

Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande visar till vilken utsträckning ett land är tolerant för nya 

förändringar och idéer såsom ny teknologi, förändringar av äldre lagar och frågor som 
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rör religion och hur mycket de vill minimera osäkerheten som tillkommer (Hofstede, 

2011). 

 

Länder som visar ett högt värde på denna dimension har en kultur som känner stress och 

ångest av saker och situationer de inte är vana vid. Ju högre värde desto mer känner 

kulturen att de behöver formella regler och strukturerade sociala sammanhang och 

känner sig mindre mottagliga för förändringar. Folk som ingår i sådana kulturer är rädda 

för att misslyckas och det leder i sin tur att de tar mindre risker, ett exempel är att 

personer i en kultur med hög osäkerhetsundvikande tenderar att stanna längre hos 

samma arbetsgivare än andra länder (Hofstede, 2011). 

 

Ett lågt värde i den här dimensionen visar på mer öppenhet och mer mottaglighet för 

annorlunda och nya idéer och tankar. Kulturer med lågt osäkerhetsundvikande tenderar 

att ha mindre förordningar och regler och tenderar också att vara mer innovativa och 

öppna för att införa nya idéer såsom ny teknologi (Hofstede, 2011). 

 

Maskulinitet mot feminitet 

Denna dimensionen referar till hur en kultur ligger till i värderingen av tradionellt 

manliga eller kvinnliga värden. Ett lågt värde visar på ett feminina värden värderas mer 

i en kultur och ett högt värde visar på att maskulina värden värderas mer i kontrast till 

varandra (Hofstede, 2011). 

 

Hofstede (2011) menar att traditionellt maskulina värden är prestationer, självsäkerhet, 

ambition samt ansamlandet av rikedom och materiella ting. Feminina kulturer lägger 

större värde hos anspråkslöshet, samarbete och livskvalitet samt att bry sig om de 

mindre lyckligt lottade. Män och kvinnor i feminina kulturer brukar dela på synen om 

jämställdhet och anspråkslöshet medan gapet mellan den delade synen i maskulina 

kulturer är större. Detta gör så att det tenderar att vara mindre jämställt mellan könen i 

maskulina länder (Hofstede, 2011). 

.  

Långtidsorientering 

Långtidsorientering visar hur ett lands historia och förflutna har påverkat nutiden och 

hur man löser framtida utmaningar. En kultur med lågt värde i den här dimension visar 
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att man håller fast i traditioner och att dem värderas högt och är hedrade. Folk i sådana 

kulturer har respekt för traditioner och seder samt att återgälda favörer och gåvor. 

Kulturer med högt värde visar på långstidsorientering och här anses anpassning och 

problemlösning som nödvändigheter. Långstidsorienterade länder tenderar att utvecklas 

i teknologi och ekonomi medans fattiga länder som korttidsorienterade tenderar att ha 

en minimal ekonomisk utveckling (Hofstede, 2011). 

 

4.2 Sveriges kultur  
 

,(Hofstedes Insights, 2018) 

 

Enligt Hofstedemodellen är Sverige ett land med relativt låg maktdistans, detta innebär 

att svenskar är mer självständiga och jämställda jämfört med andra länder. Överordnade 

är tillgängliga och direkt kontakt med personer med högre titel är förväntat. Makt är 

jämnare utdelat och chefer kan förlita sig på att anställda presterar självständigt medans 

anställda förväntar sig konsultation. Arbetsledningsstilen tenderar att vara demokratisk 

och ha en plan hierarki, ett exempel på det är att att anställda kallar alla i sitt jobb deras 

förnamn. Svenskar jobbar ofta i grupper och uppskattar grupparbete, de underordnade 

deltar oftast även i beslut som tas (Hofstedes Insights, 2018). 

 

Sverige anses vara ett indivdualistiskt land med ett högt värde på dimensionen 

individualism. Svenskar förväntas att endast ta hand om sig själva och deras närmsta 

familj, i arbete så är relationerna mellan kollegor och chefer professionella och 

anställningar sker oftast baserat på meriter och mer sällan av kontakter. I individuella 

samhällen så orsakar överträdelser mot normer en känsla av skuldmedvetenhet och 

tappad självkänsla (Hofstedes Insights, 2018). 

 

Sverige har världens lägsta värde på maskulinitet och säger därför att Sverige är ett land 

som anses vara feminint då feminina värden värderas högt. I feminina samhällen är det 
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viktigt med livskvalité och därför är det viktigt att balansera jobb med sitt privatliv. 

Förmåner såsom semester, föräldraledigt, flexibla arbetstider och flexibla arbetsplatser 

värderas högt. Det är sällan chefer höjer rösten när de inte håller med någon och de 

strävar efter överenskommelser och ifall konflikter sker löses de helst med 

kompromisser och diskussioner. Hofstede nämner också att Sveriges kultur går ut att 

uppnå ”lagom”, det ser till att alla får tillräckligt samtidigt som att ingen blir utan och 

Sverige har en kultur där man ofta inte skryter och försöker sätta sig över andra 

(Hofstedes Insights, 2018). 

  

Ett lågt värde på osäkerhetsundvikande visar att Sverige har en låg tendens att undvika 

osäkerheter. Sverige håller en mer öppen attityd mot förändringar och handlingar som 

sker utanför normerna är ofta tolererade. Svenskar vill inte ha mer regler än vad som 

behövs och är inte rädd för att överge eller ändra regler som inte längre funkar eller 

behöver anpassas med att världen ändras. Arbetsscheman är flexibla och full prestation 

när man arbetar sker endast när det är nödvändigt (Hofstedes Insights, 2018).  

 

Enligt Hofstedes så har Sverige ett värde som håller sig till genomsnittet på 

långtidsorientering och har ingen preferens för lång- eller korttidsorientering och har 

därför inget som utmärker sig (Hofstedes Insights, 2018) 
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5 Resultat 
 

 

Här visas resultatet från enkäten. De öppna frågorna har kategoriserats och en 

sammanfattning vad respondenterna har svarat visas i varje kategori. De slutna 

frågorna presenteras med ett genomsnitt på värdena de gav på frågorna om 

eftertraktade attribut där respondenterna har delats upp beroende på om de innehaft en 

risk för expatriate-failure eller inte. Andra upptäckter är inkluderade i undersökningen, 

fastän de inte behandlades i första hand, då de var iögonfallande 

 

 
5.1.1 Bakgrundsbeskrivning av respondenterna 

Sammanlagt deltog 55 respondenter från Facebookgruppen ”Expatriate in Sweden” i 

enkäten där respondenternas sammansättning bestod av 34 kvinnor (61,8%) och 21 män 

(38,1%). 51 av respondenterna är expatriates i Sverige just nu medan fyra av dem har 

varit expatriates i Sverige förut. Respondenternas åldrar varierar från 23 år till 75 år och 

de flesta av respondenterna, 23 stycken (41,8%), befinner sig i åldersgruppen 30-39 år. 

Respondenterna representerar 24 nationaliteter där Storbritannien och USA har flest 

med elva respektive nio representanter. Mer än hälften, 30 stycken (54,5%), svarade att 

de har haft en seriös övervägan att avsluta sitt uppdrag i förtid och/eller känt att de inte 

har kunnat prestera till sina fulla förmågor och alltså ha besuttit en risk för expatriate-

failure. (Se bilaga 2) 

 

I presentationen av resultaten är respondenterna uppdelade i ”Respondenter N”, som är 

de 25 personer som svarat nej på frågan om de haft en seriös övervägan att avsluta sitt 

uppdrag i förtid och/eller känt att de inte kan prestera till sina fulla kapaciteter, och 

”Respondenter J” som är de 30 personer som svarat ja på samma fråga. Respondenter N 

är alltså de som haft en risk för expatriate-failure medan Respondenter J inte har 

innehaft det och är tillfredsställda med sin situation som expatriate i Sverige.  
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5.2 Enkätresultaten 
5.2.1 Respondenter som har haft en risk för expatriate-failure 

  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Respondenter J:s svar på vilka anledningar som gav upphov till att ha övervägan att åka hem i förtid 

och/eller känslan av att de inte kan prestera till sina fulla kapaciteter. 

 

De 30 stycken som svarade att de hade haft en seriös övervägan att avsluta sitt uppdrag i 

förtid och/eller känt att de inte har kunnat prestera till sina fulla förmåga fick svara på  

en öppen fråga om vad de ansåg var anledningarna till det var. Tabellen visar resultaten 

som sorterats i kategorier baserat på vad de angav var anledningarna, endast de svar 

som nämnts mer än två gånger visas i tabellen. 

 

Den största kategorin av anledningar, som 18 av respondenter angav, var kulturella 

skillnader. Den mest nämnda kulturella skillnaden, som elva respondenter (61,1%) 

yttrade sig om, är att Sverige är ”socially cold” och beskriver det som att svenskar inte 

är sociala och kalla mot främlingar. Det blir i sin tur är svårare för dem att hitta vänner i 

Sverige än i sina hemländer enligt dem och en del av dem känner sig utanför på grund 

av det. En annan nämnvärd kulturell skillnad, som fem respondenter nämnde, är att 

förfaranden såsom administrativa ärenden i Sverige är annorlunda och att de har 

problem med att vänja sig vid dem och att de är komplicerade. Fem andra nämnde 

endast ”kulturskillnader” utan att utveckla sitt svar. 

 

Den näststörsta kategorin som åtta av respondenterna nämnde som de största 

anledningarna är arbetsrelaterade anledningar. Denna kategorin består av flera olika 

svar och det var bara ett svar som var nämnt av fler än en person. Tre personer menade 

att det räcker att vara ”tillräckligt bra” i ett jobb i Sverige och att överprestation inte 

belönas. Enligt dem har detta lett till frustration, underpresterande och att man blir 

utråkad då bra prestationer från dem inte belönas. 

 

Kategorier Antal % av 30 

Kulturskillnader 18 60% 

Arbetsrelaterade 
anledningar 8 26,7% 

Språkhinder 6 20% 

Väder 5 16,7% 

Medföljande partner 3 10% 
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Språkhinder var nämnt som en av anledningarna till övervägandet för sex av 

respondenterna, fyra av dem nämnde endast ”språkhinder” utan utveckling. En av de två 

andra nämnde att dokument som krävdes för att utföra sitt jobb var helt på svenska utan 

översättning samt också att 98% av personerna på denne respondentens jobb bestod av 

svenskar vilket försvårade kommunikation och delaktighet. Den sista respondenten 

nämnde att svenskar skrattade åt sättet han/hon pratade svenska och att hon/han hade 

svårt att delta i samtal på grund av det även att respondenten ville det.  

 

Fem av respondenterna nämnde att Sveriges väder gav upphov till att de funderade på 

att säga upp sig eller inte kunde prestera fullt ut. Några hade svårt att anpassa sig till det 

nya klimatet som skiljer sig från deras hemländer och några tyckte det var för kallt och 

mörkt vilket var deprimerande för dem.  

 

Tre av respondenterna övervägde att återvända hem då de hade problem att få sin 

medföljande partner att etablera sig i Sverige, brist på jobb och sysselsättning för 

partnern då denne inte kan svenska var anledningen för alla tre. 

 

5.2.2 Respondenter som inte haft en risk för expatriate-failure 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2. Respondenter N:s svar på vilka anledningar som var anledningen till att de var tillfredsställda med 

sin situation som expatriate i Sverige. 

 

25 respondenter hade svarat att de, under sin expatriate-period i Sverige, inte har haft 

någon seriös övervägan och/eller känt att de inte kan prestera till sina fulla kapaciteter 

och de fick svara på en öppen fråga på vad som de kände var viktigast för att vara  

tillfredsställd med sin tid som expatriate i Sverige. Tabellen visar resultaten som har 

blivit sorterade i kategorier baserat på vad de yttrat sig om. Endast de svar som nämnts 

mer än två gånger visas i tabellen.  

 

Arbetstillfredställelse är det viktigaste hos tio av de respondenter som var tillfredsställd 

med sin situation som expatriate i Sverige. Majoriteten av dessa skrev att de helt enkelt 

var nöjda med sitt jobb och utvecklade inte vidare. Tre av dem nämnde att de hade 

Kategorier Antal % av 25 

Arbetstillfredsställelse 10 40% 

Svensk kultur 5 20% 

Svensk arbetskultur 4 16% 

Bättre möjligheter än hemlandet 4 16% 
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arbetstillfredsställelse för att jobbet förser dem med boende och en av dem för att den 

personen fick hjälp med pappersarbete hos bland annat migrationsverket och 

skatteverket.  

 

Fem respondenter hade angett svensk kultur som en av de största anledningarna till sin 

tillfredställelse i Sverige. De berättade bl.a i sina svar att svenskar är glada, 

internationella och positiva samt att städerna de lever i är fantastiska. De har också 

svarat att de helt enkelt gillar kulturen i Sverige och gillar landet i sig.  

 

De fyra av respondenterna som svarade att den svenska arbetskulturen är anledningen 

har alla skrivit att flexibiliteten i sitt jobb och work-life balance i Sverige är något de är 

väldigt nöjda med, och bättre än sitt hemland, vilket innebär att balans mellan jobb och 

fritid/familj är till respondenternas tycke.  

 

Fyra av respondenterna svarade att de har fått en  

mycket bättre möjlighet i Sverige att tjäna pengar och få ett bättre liv än i sitt egna 

hemland och att det var huvudanledningen till att de inte funderat på att återvända hem i 

förtid 

 

 

 

Tabell 3. Respondenternas svar på hur mycket kulturerna mellan sitt hemland och Sverige skiljde sig, där 1 är 

”ingen märkbar skillnad” och 5 är ”Fullständigt annorlunda” 

 

Från informationen som samlades in ser man att det skiljer sig med nästan en hel enhet, 

0,96, mellan grupperna som besuttit och inte besuttit en risk för expatriate-failure. Detta 

innebär att respondenter J anser att kulturerna mellan Sverige och sitt hemland skiljer 

sig klart mer än respondenter N i genomsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

  Respondenter N (25) Respondenter J (30) 

Kulturskillnad 3.04 4 
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5.2.3 Eftertraktade attribut 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1. I am quick to adapt when facing unexpected and new situations 

Nr 2. To solve a problem I rather use an established method, that I am comfortable with, than trying a new method which could be 

more efficient 

Nr 3. I tend to have prejudices and stereotypes about people from other countries 

Nr 4. I had many international experiences such as studies abroad, travelling, volunteering etc, excluding my expatriate-period in 

Sweden. 

Nr 5. Even though something seems really weird or gross to eat in another country I still am willing to try it 

Nr 6. I have an easy time understanding why people from different cultures behave the way they are doing 

Tabell 4. Genomsnittet på respondenternas svar på de 6 frågorna där de ställer sig i förhållanden till 

uttalandena beroende på hur mycket de håller med, fördelat på Respondenter N och respondeter J.  

1 innebär att de inte håller med alls och 5 innebär att de fullkomligt överensstämmer.  

Fråga 2 och 3 har ett inverterat värde då ett lågt svar visar på en hög besittning. 

 

Tabellen visar resultatet på frågorna som hade som syfte att ta reda på hur mycket av de 

eftertraktade attributen varje respondent hade. Tabellen är uppdelade i två grupper som 

respondenter N och respondenter J, genomsnittet på värdena de har angett har räknats ut 

i vardera grupp.  

 

Respondenter N har i genomsnitt högre värden än Respondenter J på alla frågor 

sammanslaget och har fler eftertraktade attribut i genomsnitt. I alla separata frågor 

förutom en har Respondenter N högre värden och mer eftertraktade tendenser än 

Respondenterna J, den enda frågan som var högre hos de som svarade ja är den fjärde 

frågan, vilket innebär att fler i den gruppen anser sig ha mer internationella erfarenheter 

i genomsnitt än Respondenter N. 

 

I den tredje frågan ser vi den största skillnaden mellan grupperna där det skiljer sig med 

0.81 enheter vilket är mer än dubbelt så stor skillnad än den näststörsta. Detta innebär 

att respondenter utan besittning av risk för expatriate-failure känner att de i genomsnitt 

Fråga nr.  Respondenter N (25) Respondenter J (30) 

1 4.08 3.84 

2(Inverterad) 3.08 2.94 

3(Inverterad) 4.2 3.39 

4 3.8 3.94 

5 3.6 3.26 

6 3.8 3.74 

Samtliga 3.76 3.52 
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har mindre tendenser att ha fördomar och/eller stereotyper mot folk från andra länder än 

respondenterna som har besuttit en risk för expatriate-failures.  

 

 

 

Tabell 5. Respondenternas svar på hur kunniga de är i det svenska språket fördelat på respondenter N och 

respondenter J. 

1 innebär ingen kunnighet och ett värde på 5 är flytande. 

 

Från datainsamlingen visar det sig också att respondenter som hade haft en risk för 

expatriate-failure hade bättre genomsnitt i kunskaper i Svenska än de som inte besuttit 

en risk.  

 

5.2.4 Andra iögonfallande upptäckter 

 

 

 

Tabell 6. Respondenternas svar på om de haft en övervägan att åka hem i förtid och/eller känslan av att de 

inte kan prestera till sina fulla kapaciteter fördelat på kvinnor och män. 

 

Något som stack ut är skillnaden mellan män och kvinnor som svarade på frågan om de 

haft en risk för expatriate-failure. Det visar sig att endast kvinnorna hade en majoritet 

som svarade ja, trots att respondenterna i helhet hade en majoritet som svarade ja. Hos 

männen som svarade visar resultaten att majoriteten svarade nej hos dem. En stor andel 

av kvinnorna, över 60%, har besuttit en risk för expatriate-failure, vilket är klart högre 

än männens andel som var 42.9%. 

 

  1/3 av totala tiden (22) 2/3 av totala tiden (21) 3/3 av totala tiden (12) 

Svarat ja 7 (31,8%) 14 (66,7%) 9 (75%) 

Svarat nej 15 (68,1%) 7 (33,3%) 3 (25%) 
Tabell 7. Respondenternas svar på var de anser sig befinna av den totala förväntade tiden de planerar att vara 

i Sverige. Svaren är fördelade på om de svarat ja eller nej på frågan om innehav av risk för expatriate-failure. 

 

Expatriates är förväntade att eventuellt återvända till sitt hemland och respondenterna 

angav var de befann sig i sin expatriate-period i förhållande till hur länge de förväntade 

sig att vara där. Resultaten visar att respondenterna som var i början (1/3 av totala tiden) 

av sin expatriate-period, när de svarade på enkäten, endast har 31,8% som hade haft 

  Respondenter N (25) Respondenter J (30) 

Kunnighet i svenska 2.72 3 

  Kvinnor (34) Män (21) 

Svarat ja 21 (61,8%) 9 (42.9%) 

Svarat nej 13 (38,2%) 12 (57,1%) 
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besuttit en risk för expatriate-failure och majoriteten av dessa var alltså helt nöjda med 

att jobba i sverige. Detta skiljer sig markant från de andra alternativen som båda hade en 

majoritet på 66,7% respektive 75% som hade övervägt att återvända hem i förtid.  
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6 Analys 
 

 

I detta kapitlet analyseras empirin från respondenterna och en slutsats ges om 

hypoteserna och vad som är uppkomsten av expatriate-failure i Sverige. Vidare 

analyseras hur de etablerade tillvägagångssätten skulle fungera för Sverige och om de 

behöver anpassas med grund i empirin. Kapitlet avslutas med att behandla de nya 

upptäckterna och de anpassningar som kan behövas göra med bas på vad som avslöjats 

i empirin. 

 

 

 

6.1 De etablerade tillvägagångssätten 
 

Hypotes 1: Expatriate-failures sker i Sverige på grund av kulturshockar.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Respondenter J:s svar på vilka anledningar som gav upphov till att ha övervägan att åka hem i förtid 

och/eller känslan av att de inte kan prestera till sina fulla kapaciteter. 

 

Enkätresultaten visar att de tre största kategorierna av anledningarna för innehavet av en 

risk för expatriate-failure är kulturella skillnader (18st), arbetsrelaterade anledningar 

(åtta stycken) och på grund av språkhinder (sex stycken) som kan tänkas vara upphov 

till kulturshockar.  

 

Den mest nämnda kulturella skillnaden och det mest frekventa svaret från alla svar är att 

det är svårt för expatsen att socialisera sig, hitta vänner och upplever att svenskar är 

kalla mot främlingar. En tänkbar anledning till att detta ofta är nämnt är att Sverige är 

ett land med relativt hög individualism, detta innebär att svenskar endast ser efter sig 

själva och sin närmsta familj till skillnad från kollektiva kulturer där fokus är på grupper 

och lojalitet mot grupper (Hofstedes, 2011). Denna kulturella dimensionen kombinerat 

med att Sverige har världens lägsta värde på maskulinitet, som då visar att den svenska 

kulturen värderar anspråkslöshet och inte vill sticka ut i mängden (Hofstedes, 2011), 

Kategorier Antal % av 30 

Kulturskillnader 18 60% 

Arbetsrelaterade 
anledningar 8 26,7% 

Språkhinder 6 20% 

Väder 5 16,7% 

Medföljande partner 3 10% 
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kan vara anledningen till att småprat med främlingar sällan sker. Detta kan leda till att 

expatriates i Sverige ser svenskar som reserverade och kalla mot dem och på så sätt 

känner sig utanför, effekten av detta kan förstoras beroende på hur mycket dessa 

kulturella dimensioner skiljer sig i landet expaten kommer från. Åtta respondenter av de 

elva totala som nämnde denna anledningen kunde direkt tolkas vara på grund av 

Sveriges kultur medan tre av dem endast skrev att de hade problem med att hitta vänner 

som kan tänkas bero på kulturskillnader och därför inkluderade men kan också vara på 

grund av andra orsaker.  

 

Den mest nämnda arbetsrelaterade anledningen är att respondenterna kände att de inte 

blev tillräckligt belönade och kände att överprestation var meningslöst då det inte 

resulterade i något extra från de som hade lägre prestation. Att denna anledningen 

uppstår kan vara att Sverige är det land med minst maskulinitet i hela världen och därför 

värderas bl.a anspråkslöshet och att bry sig om de mindre lyckligt lottade som har gjort 

att Sverige är ett land där lagom är tillräckligt (Hofstedes, 2011). Hos personer från 

väldigt maskulina kulturer kan detta leda till frustration då de har andra maskulina 

värderingar. Prestationer, ambition och ansamlandet av materiella ting värderas högt i 

dessa kulturer (Hofstedes, 2011) och när man känner att man överpresterar och inte blir 

belönad för det när man förväntar sig att bli det är det naturligt att man blir frustrerad av 

det.   

 

De svaren som 18 respondenter direkt nämnde som kulturella anledningar, de sex som 

skrev språkhinder som anledningen och de 4 från arbetsrelaterade anledningarna, där tre 

nämnde att prestationer inte värderades och en direkt skrev arbetskultur som 

anledningen, är alla anledningar som uppstår på grund av skillnader mellan kulturer. 

Dessa består av 23 unika personer och alltså 76,7% av alla som haft en risk för 

expatriate-failure. Om man utesluter de tre personer som inte utvecklade om varför de 

hade svårt att hitta vänner, hade antalet ändrats till 22 unika personer och 73,3% av alla 

som haft en risk för expatriate-failure.  

 

Resultaten visar också att de respondenter som innehaft en risk för expatriate-failure 

uppskattar att skillnaderna mellan kulturerna i Sverige och sitt hemland (4) är större än 

de som har varit tillfredsställda med sin situation som expatriate i Sverige (3.08). Detta 

innebär då att ju mer skillnader i kultur man anser att Sverige och sitt hemland har, 
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desto troligare är det att expatriate-failures sker i Sverige. Kulturshockar uppstår på 

grund av att personer upplever skillnader mellan sitt hemland och ett nytt land, att en 

expatriate som upplever större skillnader mellan länderna har större chans att ha haft en 

risk för expatriate-failure är ett tecken på att kulturshockar är anledningen till dem. 

 

23 av 30 personer som haft en risk för expatriate-failure upplever att det är på grund av 

kulturella anledningar. Uppskattningen av kulturskillnaden mellan Sverige och sitt 

hemland hos expatriates som haft en risk för expatriate-failure visar också ett klart 

högre värde än de som inte haft en risk för det. Dessa två resultat är klara tecken på att 

kulturella anledningar är upphov till att expatriate-failures i Sverige sker. Empirin från 

expatriates i Sverige visar på att hypotes ett är sann, expatriate-failures sker på grund av 

kulturshockar. 

 

I teorin är interkulturell träning det etablerade tillvägagångssättet för att motverka 

expatriate-failures på grund av kulturshockar (Punnett, 2004). Detta resulterar att låta 

sina expatriates genomgå interkulturell träning är effektiv för att sänka risken för att 

expatriate-failures i Sverige.  

 

Träning genom information och fakta  

Med tanke på de kulturella anledningarna som angavs kan interkulturell träning göras 

genom träning genom information och fakta. En tränare med internationell erfarenhet 

bör genom denna metoden upplysa de blivande expatsen om kulturella skillnader som 

kan uppstå när man befinner sig i Sverige. Den mest nämnda kulturella skillnaden var 

att respondenterna kände att Sverige var ett land med osocialt folk som var kalla mot 

främlingar och därmed hade svårt att skaffa nya vänner. Träningen bör göras med fokus 

på beteendet hos svenskar, att informera om att svenskar värderar privatutrymme och att 

småprat mellan främlingar i Sverige sällan sker och att det är en tendens som kommit 

till upphov på grund av kultur. Blir de upplysta om detta inser de att svenskar inte 

endast beter sig så mot dem och känner sig mindre utstötta i det svenska samhället och 

kan förvänta sig dessa tendenser. Förfaranden som är unika för Sverige kan tänkas vara 

mest effektiv att lära ut i denna formen av interkulturell träning med.  

 

Från enkätresultaten visade det sig också att arbetsrelaterade kulturella skillnader var de 

avgörande anledningarna för övervägandet. Hos en del av dem möttes inte deras 
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förväntningar på grund av den svenska kulturens ovana att belöna prestationer. Detta 

kan tänkas vara svårt att motverka via träning genom information och fakta, upplysning 

om det här kommer säkerligen göra en expat mer förberedd om hur den ska hantera sina 

förväntningar men är i slutändan en preferens som en person har. 

 

Språkhinder är också något som kan tänkas vara svårt att lösa via träning genom 

information och fakta, detta är något som behöver läras ut över en lång period och inget 

man lär sig genom att bli informerad om det.  

 

Kulturell medvetenhet  

Träning genom kulturell medvetenhet kan tänka sig vara användbar, lärandet av att 

tendenser och vanor sker i sitt egna land på grund av kulturella anledningar gör att man 

är mer medveten om att andra länder också gör det. Med tanke på de största 

anledningarna så bör träningen fokuseras på att motverka de sociala aspekterna. Genom 

upplysning om sitt egna lands grad av individualism eller kollektivism och förklara 

varför sitt egna land tenderar att ha sammanknutna grupper eller tendererar att vara mer 

självständiga på grund av det kan de lättare förstå varför Sverige inte beter sig likadant 

eller är likadana i den aspekten och därför känns mer reserverade och kalla. 

 

För att motverka skillnader i förfaranden, språkhinder och de nämnda arbetskulturella 

anledningarna är detta inte en passande metod då upplysning om sitt egna lands 

tendenser i dessa aspekter inte skulle motverka dessa anledningar. Även att denna 

metoden skulle vara effektivt för de sociala aspekterna kan det tänkas vara mindre 

effektiv än träning genom information och fakta då många anledningar som visades i 

empirin inte kommer att motverkas genom kulturell medvetenhet. 

 

Experimentell inlärning 

Ett besök eller en utflykt i Sverige kan tänkas vara det mest effektiva sättet för en 

expatriate att uppleva kulturella skillnader och bättre förbereda sig för dem då man 

direkt befinner sig i den nya kulturen innan sitt uppdrag har börjat. Skillnader på 

förfaranden och graden på språkhinder kan upptäckas även under en kortare vistelse. 

Den största kulturella anledningen, de sociala aspekterna, kan däremot vara svåra att 

upptäcka under en kortare period i landet. I ett besök innan uppdraget är man inte i ett 

läge där man håller på att etablera sig och det kan vara svårt att upptäcka tendensen att 
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svenskar kan upplevas vara kalla om man inte har bosatt sig och letar efter vänner. 

Arbetskulturella skillnader såsom att prestationer inte belönas är heller inget som man 

upptäcker förrens man etablerat sig och i sin tur har börjat arbeta. Med tanke på vad 

empirin visar så löser den här metoden inte en stor del av anledningarna som har 

uppstått.  

 

Hypotes 2: Expatriate-failures sker i Sverige på grund av att man anlitat fel person 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1. I am quick to adapt when facing unexpected and new situations 

Nr 2. To solve a problem I rather use an established method, that I am comfortable with, than trying a new method which could be 

more efficient 

Nr 3. I tend to have prejudices and stereotypes about people from other countries 

Nr 4. I had many international experiences such as studies abroad, travelling, volunteering etc, excluding my expatriate-period in 

Sweden. 

Nr 5. Even though something seems really weird or gross to eat in another country I still am willing to try it 

Nr 6. I have an easy time understanding why people from different cultures behave the way they are doing 

Tabell 4. Genomsnittet på respondenternas svar på de 6 frågorna där de ställer sig i förhållanden till 

uttalandena beroende på hur mycket de håller med, fördelat på Respondenter N och respondeter J.  

1 innebär att de inte håller med alls och 5 innebär att de fullkomligt överensstämmer.  

Fråga 2 och 3 har ett inverterat värde då ett lågt svar visar på en hög besittning. 

 

 

Resultaten från enkäten visar att respondenter N genomsnittligt besitter mer av de 

eftertraktade attributen som teorin nämner. Resultaten visar på att ju mer av öppenhet, 

kulturell känslighet och anpassningförmåga en person har desto mindre risk finns det 

för att expatriate-failure sker. Dock så visar en högre skicklighet i svenska ingen 

korrelation till mindre risk för att expatriate-failures ska ske i Sverige.  

 

Det som åskadliggör störst skillnad är om respondenterna tenderade att ha fördomar och 

stereotyper mot folk från andra länder, ett lågt värde i det här skulle enligt teorin tyda på 

Fråga nr.  Respondenter N (25) Respondenter J (30) 

1 4.08 3.84 

2 (Inverterad) 3.08 2.94 

3 (Inverterad) 4.2 3.39 

4 3.8 3.94 

5 3.6 3.26 

6 3.8 3.74 

Samtliga 3.76 3.52 
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öppenhet och kulturell känslighet, kriterierna för rätt kandidat bör anpassa sig efter den 

här tendensen för att minska risken så mycket som möjligt.  

 

Resultaten visar dock att mer internationell erfarenhet inte har någon korrelation till en 

minskning av risken för expatriate-failure, detta skulle enligt teorin tendera på mer 

öppenhet hos en person. Detta kan vara resultat av att världen blir allt mer globaliserad 

och lättillgänglig för jordens alla invånare, vilket resulterar i att allt fler människor har 

fler internationella erfarenheter än innan vilket gör den här tendensen mindre relevant i 

valet av expatriate. Undersökningen visar att ett val av expatriate bör inte avgöras på 

grund av internationell erfarenhet för att minska risken för expatriate-failure i Sverige.  

 

Slutsatsen som kan ges är att hypotes två är sann när det gäller de eftertraktade 

attributen öppenhet, kulturell känslighet och anpassningsförmåga men inte för bättre 

kunskaper i det lokala språket, som i detta fallet är svenska. 

 

I teorin är det etablerade tillvägagångssättet att välja rätt person, baserat på om de 

besitter eftertraktade attribut, för att motverka expatriate-failures på grund av att man 

anlitat fel person. Valet av expatriate bör baseras på innehavet av öppenhet, kulturell 

känslighet och anpassningsförmåga för att minska risken för expatriate-failure i Sverige 

(Maude, 2011).  

 

 

 

Tabell 5. Respondenternas svar på hur kunniga de är i det svenska språket fördelat på respondenter N och 

respondenter J. 

1 innebär ingen kunnighet och ett värde på 5 är flytande. 

 

Som undersökningen visar så är hypotes två ogiltig när det gäller kunskaper i det lokala 

språket. Bättre kunskaper inom svenska för expatriates är inte väsentlig för att minska 

risken för expatriate-failure. Respondenter som hade övervägan att sluta sitt uppdrag i 

förtid visade ett högre värde i genomsnitt. Detta kan vara på grund av att skickligheten i 

engelska är så pass bra i Sverige, alla i Sverige som har gjort en grundutbildning har 

kunskaper inom engelska och det är därför inte väsentligt för expatsen i Sverige att ha 

bra svenska när de kan göra sig förstådda och kommunicera genom att använda 

engelska. Undersökningen visar att anlita en expatriate bör inte avgöras på grund av 

  Respondenter N (25) Respondenter J (30) 

Kunnighet i svenska 2.72 3 
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deras skickligheter i svenska för att minska risken för expatriate-failure då det inte har 

någon korrelation till mindre besittning av risk för expriate-failure i Sverige. 

 

6.2 Andra tänkbara tillvägagångssätt 
Den största kategorin från respondenterna som var tillfredsställd med sin situation som 

expatriate var arbetstillfredställelse. Det mest frekventa som nämndes var att arbetet 

hjälpte dem med att hitta boende och med administrativa uppgifter såsom ärenden i 

migrationsverket och skatteverket. En av de som besuttit en risk för expatriate-failure 

nämnde också anledningen att hon/han hade väldigt svårt att hitta boende på egen hand. 

fem av de som besuttit risk för expatriate-failure gav som anledning att de hade problem 

med förfaranden i Sverige såsom administrativa ärenden. Ett sätt för att minska risken 

för expatriate-failure kan därför vara att som företag/organisation fokusera på att hjälpa 

sina nyanställda expatriates att hitta boende, samt att hjälpa dem med administrativa 

uppgifter.  

 

Det är inte ovanligt att man som expariates tar med sin partner och/eller familj med sig 

till det nya landet den ska färdas till. Tre av respondenterna skrev att man övervägde att 

återvända hem i förtid och/eller kände att de inte kunde prestera till sina fulla 

kapaciteter på grund av att partnern inte hade någon sysselsättning. Som ovannämnt kan 

man även överlägga att hjälpa expatens partner att delta i kurser för att lära sig svenska 

vilket leder till att partnern har en sysselsättning och kan öka sina chanser för att få ett 

eget jobb vilket skulle motverka oro för vissa expariates. Då språkhinder för expaten i 

sig också var en frekvent anledning bör man också överlägga att hjälpa expaten att delta 

i språkkurser, då empirin visade på att bättre färdigheter inom svenska inte korrelerade 

med mindre risk för expatriate-failure, kan det också finnas fall då expaten kommer från 

ett land som inte lär ut engelska eller lägger stort fokus på det engelska språket i sin 

grundutbildning, detta kan då vara effektivt att överlägga detta beroende på expatens 

språkförmågor. 

 

Respondenterna angav anledningar som var kulturella och arbetskulturella som kan vara 

svåra att träna sig inför. Ett exempel på det är att vissa respondenter inte var nöjda med 

att de inte blev belönade för överprestationer. Även fast att respondenten blir belönad 

för överprestationer i sin kultur och känner frustration, för att detta saknas i Sverige, är 
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detta något som kan svårt att träna bort genom information och fakta, experimentell 

inlärning och kulturell medvetenhet.  

 

Alla respondenter som nämnde arbetskulturella anledningar som anledningen till att de 

var tillfredsställda med sin situation som expatriate i Sverige skrev att det var på grund 

av flexibiliteten och balansen mellan jobb och fritid/familj i Sverige är bra. Denna 

anledningen kan tänkas förekomma på grund av att Sverige har ett så pass lågt värde på 

osäkerhetsundvikande. Länder med ett lågt värde på denna dimensionen tenderar att ha 

mindre regler och förordningar och då tenderar att vara mer flexibla med arbetstider och 

arbetsplats (Hofstedes, 2011). Fastän det är en arbetskulturell skillnad mellan länder så 

är det också ett exempel på något som inte går att träna en persons preferens till.   

 

Man bör istället välja sina kandidater för expatriates baserade på preferenser som 

exemplena ovan. Som exempel så kommer någon som beundrar Sveriges balans mellan 

jobb och fritid/familj att ha mindre risk för expatriate-failure än någon som inte 

värdesätter detta. Någon som känner att den måste få sina överprestationer belönade 

genom högre lön kommer att ha högre risk för expatriate-failure än någon som känner 

sig bekväm med att jobba lagom mycket. Fastän upplysning om dessa kulturella och 

arbetskulturella skillnader skulle hjälpa expatriates att anpassa sina förväntningar och 

bättre förbereda sig inför sitt uppdrag så är dessa preferenser svåra att ändra på genom 

interkulturell träning. Att välja kandidat med hänsyn till vissa kulturella skillnader som 

är svåra att träna bort skulle därför vara ett sätt att minska risken för expatriate-failure.  

Andra exempel från enkätresultaten som man kan basera ett val av kandidat baserat på 

preferenser är välja någon som är van vid ett kallt klimat och mörker framför någon som 

inte är.  

 

6.3 Upptäckter 
Något som var iögonfallande i enkätresultaten och som inte var en del av 

hypotesprövningen var att kvinnor visade klart högre andel som hade besuttit en risk för 

expatriate-failure. Genom en granskning av anledningar och värdena på de eftertraktade 

attributen enligt teorin hos kvinnor så höll siffrorna i närheten till resultaten av hela 

gruppen expatriates. Med informationen från den här undersökningen bör man som 

företag eller organisation ha i åtanke att kvinnor som är expatriates i Sverige tenderar att 

ha större risk för innehav av risk för expatriate-failure och sätta mer tonvikt på att 
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främja den när det gäller kvinnor. Interkulturell träning och val av rätt person och andra 

tänkbara tillvägagångssätt bör betonas än mer när det finns kvinnliga kandidater för att 

minska risken för expatriate-failures. 

 

Enkätsresultaten visade också på att de respondenter som uppskattade sig vara i början 

av sin expatriate-period visade på klart lägre besittning av expatriate-failure än de som 

estimerade sig vara i mitten och i slutet av den. Det kan vara en effekt av att de i början 

av sin period befinner sig i honeymoonfasen och att därför allt nytt är positivt, dock är 

detta svårt att säga då en honeymoonfas endast består av några veckor (Punnett, 2004) 

och en början av en expatriate-period skiljer sig väldigt mycket beroende på expatriate. I 

andra hand så känner man också mest av kulturskillnader när man anlänt i ett nytt land 

och dessa börjar leda till frustration efter honeymoonfasen som också skulle tänkas vara 

i början en expatriate-period då teorin säger att en honeymoonfas endast håller ett par 

veckor (Punnett, 2004).  

 

Det är därför svårt att tolka varför denna tendens finns då enkäten inte hade som syfte 

att undersöka detta och fördjupande frågor om hur lång tid expatsen har varit i Sverige 

fanns inte med. Hursomhelst så ser man att det är en tendens som finns hos Sveriges 

expatriates, med denna informationen så kan man ha i åtanke att de flesta expatriate-

failures i Sverige uppkommer i de senare delarna av en expatriates förväntade 

arbetsperiod och justera därefter.  
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7 Slutdiskussion 
 

 

I detta avslutande kapitel så ges en sammanfattning av vad som kommits fram till och 

hur syftet har besvarats. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet och 

argument för varför de kan vara av intresse. 

 

 

 

Sammanfattningsvis så sker expatriate-failures i Sverige i enlighet med den etablerade 

teorin på grund av kulturshockar (Maude, 2011). De sker också i enlighet med teorin på 

grund av att man inte anställt en person baserat på eftertraktade attribut såsom öppenhet, 

kulturell känslighet och anpassningsförmåga (Punnett, 2004), dock överensstämmer det 

inte med teorin att bättre kunskaper i det lokala språket hos expatriates skulle ge 

tendenser till mindre risk för expatriate-failure (Punnett, 2004).  

 

För att minska risken för expatriate-failure som företag/organisation i Sverige visar 

empirin från expatriates i Sverige att de etablerade tillvägagångssätten är effektiva för  

hanteringen av dem. Interkulturell träning genom information och fakta kan tänkas vara 

det mest effektiva av de tre metoderna från teorin. En tränare med internationell 

erfarenhet, och därmed kunskaper om vad som kan tänkas leda till frustrationer för 

expatriates i Sverige, skulle täcka de flesta av anledningarna som empirin visar på 

genom att upplysa de blivande expatriates om dem. Detta skulle leda till att de blir 

bättre på att förbereda sig för dem och hantera sina förväntningar bättre. 

 

Det andra sättet tyder också på att det skulle vara effektivt. När man som HR-ansvarig 

är i förlopp av att välja kandidater för expatriates så bör man basera sina val på om de 

besitter öppenhet, anpassningsförmåga och kulturell känslighet för att minska risken för 

expatriate-failure. Empirin visar dock på att kommunikationsfärdigheter i svenska inte 

är väsentligt och bör därför inte avgöra ett val av kandidat baserat på det. 

 

Ett annat tillvägagångssätt som kan tänkas vara effektiv baserat på empirin är att man 

som företag/organisation, som anställt expatriates, kan hjälpa dem med att hitta boende 

eller förse dem med boende och att ge dem hjälp med administrativa ärenden då dessa 

var ofta förekommande anledningar för att bli tillfredsställd med sin situation som 

expatriate i Sverige. 
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Ett ytterligare tillvägagångssätt för att minska risken för expatriate-failure är att välja 

personer baserade på preferenser. Empirin visade på vissa kulturella skillnader som 

skulle vara svåra att träna bort. Med tanke på dessa kulturella anledningar bör man välja 

en person som föredrar en sådan kulturell skillnad istället för att utföra interkulturell 

träning för att motverka detta, då vissa preferenser känns svåra att träna bort. Det finns 

därför argument för att det skulle vara ett effektivare sätt att motverka sådana 

anledningar om man som HR-ansvarig väljer kandidat baserat på om de har preferenser 

för sådana kulturella skillnader än interkulturell träning för att motverka dem. 

 

7.1 Förslag för framtida forskning 
Först och främst finns det intresse att göra om undersökningen fast med ett större antal 

respondenter för att se om utfallen skiljer sig eller är snarlika. Det skulle även vara av 

intresse att göra undersökningen igen och försöka få tag i före detta expatriates i Sverige 

utomlands som har varit med om expatriate-failures för att inkludera deras data och 

information eller bara fokusera forskningen kring dessa personer då de besitter det mest 

relevanta informationen om vad som påverkar expatriates att vara med om expatriate-

failures. 

 

Under processen av att fullgöra uppsatsen framträdes ett par intressenta resultat som i 

första hand inte behandlades i denna uppsats. Resultaten visade bland annat att kvinnor 

hade mycket mer tendenser att ha innehaft en risk för expatriate-failure. Genom en 

snabb granskning över anledningarna och värdena, som behandlades i denna uppsatsen, 

visar det sig att kvinnorna och männen inte skiljde sig markant så därför bör tendensen 

bero på något annat. Det kan därför vara av stort intresse att forska om varför kvinnliga 

expatriates i Sverige har så mycket större andel som har övervägan att återvända hem i 

förtid än manliga expatriates. 

 

Något annat som uppmärksammades från resultaten var att expatriates i Sverige som 

befann sig i början av sin expatriate-period hade klart lägre andel som besatt en risk för 

expatriate-failure. Tänkbara anledningar kan vara att dessa personer befinner sig i 

honeymoonfasen (Maude, 2004), att anledningar till expatriate-failures uppstår i de 

senare delarna av perioderna eller att expatriates helt enkelt är med om mer upplevelser 

ju längre tid de är i Sverige och att tendensen kommer därifrån då det finns större risk 

för att stöta på kulturella skillnader som frustrerar en. En djupare studie om varför 



 

47 

 

personer som befinner sig i början av tiden besitter lägre risk för expatriate-failure finns 

det betydelse för. Det kan vara av intresse att följa upp forskningen genom att göra den 

igen i ett senare tillfälle för att se om denna gruppens svar behåller sin tillfredställelse 

som expatriate i Sverige t.ex på grund av bättre expatriate-hantering i Sverige på de 

senare åren eller om detta skiftar och det visar sig att expatriate-failures oftast sker 

under mitten och i slutet av perioderna. 
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9 Bilagor 

Enkät  

Bilaga 1 

Expatriates in Sweden 

* Required 

1. Which gender do you identify yourself with? * 

Mark only one oval. 

 Male 

 

Female  

Other:  

2. What is your age? * 

 

3. What is your nationality? * 

 

 

4. What is your proficiency in the Swedish 

language? * Mark only one oval. 

 1 2 3 4 5 

 

5. Are you an expatriate in Sweden? * Mark 

only one oval. 

  Yes After the last question in this section, skip to question 7. 

  No, but have been  After the last question in this section, skip to 

question 11. 

6. How would you compare your home 

country's culture with Swedens culture? * 

Mark only one oval. 

Nonexistent Fluent 
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 1 2 3 4 5 

 

Expatriate experience in Sweden 

7. Which period would you say you are in compared to the total time of 

the assignment? * Mark only one oval. 

 The beginning (In the 1/3 period of the total time) 

 The middle (In the 2/3 period of the total time) 

 Near the end (In the 3/3 period of the total time 

Skip to question 8. 

Expatriate experience in Sweden 

8. During your time in Sweden as an expatriate, did you ever seriously 

consider quitting your assignment in advance and/or felt that you 

could not perform to your full capacity? * Mark only one oval. 

  Yes  Skip to question 9. 

  No  Skip to question 10. 

Skip to question 9. 

Expatriate experience in Sweden. (Please mention all reasons if there are more than one) 

9. What would you say are the main reasons for the consideration of 

quitting and/or for the feeling of not being able to perform to your full 

capacities? (Please give as detailed answer as possible) * 

 

Expatriate experience in Sweden (Please mention all if there is more than one) 

10. What would you say are the main reasons that make/made 

you feel satisfied about your situation? (Please give as 

detailed answer as possible) * 

No noteable difference Completly different 

  

  

  

Skip to question 13. 
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Skip to question 13. 

11. What is the reason of you not being an expatriate anymore? 

* Mark only one oval. 

  Finished my assignment  Skip to question 8. 
  Returning home in advance  Skip to question 12. 

  Other:    Skip to 

question 8. 

Expatriate experience (please mention all if there are more than one) 

12. What would you say are the main reasons for your early return home? 

(Please give as detailed answer as possible) * 

 

Choose an answer based on how the statements relates to you 

13. I am quick to adapt when facing unexpected and new situations * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 

 

14. To solve a problem I rather use an established method, that I am 

comfortable with, than trying a new method which could be more 

effecient * Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 

 

15. I tend to have prejudices and stereotypes about people from other 

countries * Mark only one oval. 

  

  

  

  

  

  

Skip to question 13. 

Completly disagree Strongly agree 

Completly disagree Strongly agree 
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1 2 3 4 5 

 

16. I had many international experiences such as studies abroad, 

travelling, volunteering etc, excluding my expatriate-period in 

Sweden . * Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 

 

17. Even though something seems really weird or gross to eat in another 

country I still am willing to try it * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 

 

18. I have an easy time understanding why people from different 

cultures behave the way they are doing * Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 
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Completly disagree Strongly agree 

Completly disagree Strongly agree 

Completly disagree Strongly agree 

Completly disagree Strongly agree 
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Enkätresultaten 
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language?

51
93%

4
7%

Are you an expatriate in Sweden?

Yes No, but have been

0

9

18
16

12

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

How would you compare you home 
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8

Which period would you say you are in 
compared to the total time of the 

assignment?

The beginning (In the 1/3rd period of the total time)

The middle (In the 2/3rd period of the total time)

Near the end (In the 3/3rd period of the total time

30
25

During your time in Sweden as an 
expatriate, did you ever seriously 

consider quitting your assignment in 
advance and/or felt that you could not …

Yes No

1

2

1

What is the reason of you not being an 
expatriate anymore?

Finished my assignment Permanent home

System worked against us
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