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Útdráttur 

Heimkoma eftir langa fjarveru ætti að vera gleðileg upplifun fyrir flesta en fyrir útsenda 

starfsmenn getur heimkoman reynst snúin. Lítið sem ekkert hefur verið skrifað um 

heimkomu útsendra starfsmanna hér á landi. Rannsóknin fór fram með eigindlegum 

hætti og leitað var svara við því hvernig er staðið að undirbúningi heimkomu útsendra 

starfsmanna á Íslandi og hvernig þeir upplifa heimkomuna. Niðurstöðurnar benda til að 

undirbúningur heimkomu sé almennt takmarkaður og oft stuttur aðdragandi. 

Vísbendingar voru um að skipulagsheildir séu að taka sig á í því að vera með fast ferli 

fyrir heimkomu. Yfirleitt reyndist þó ferli til staðar varðandi praktísku þættina eins og 

flutninginn sjálfan. Jafnframt gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að almennt sé 

heimkoman jákvæð upplifun hjá íslenskum útsendum starfsmönnum en ýmislegt kraumi 

undir sem má bæta eins og stuðning við fjölskylduna og móttöku í starfi. Segja má að 

upplifun all flestra þátttakenda á heimkomu hafi litast sterkt af efnahagshruninu og 

afleiðingum þess á neikvæðan hátt. Teknar voru saman tillögur um þá þætti sem huga 

mætti að við heimkomu með tilliti til niðurstaðna. Þær tillögur voru síðan settar upp í 

líkan heimkomuferlis. 
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Abstract 

Coming home after a long spell away should be a joyous experience for most people but 

turns out to be a complicated one in many cases for repatriates. Little to no research 

has been done on the repatriation of Icelandic repatriates. This research paper is a 

qualitative one and seeks to shed a light on how Icelandic organisations prepare their 

employees' repatriations and the experiences of repatriates. The results generally 

reveal that repatriations are often performed on very short notice with limited 

preparation. Nevertheless, the evidence points out that Icelandic organisations are 

improving these matters and aiming to incorporate fixed repatriation processes. 

Processes are most often only in place for practical matters such as relocation. The 

results generally indicate that repatriation is a positive experience despite various 

underlying issues which could do with improvement, such as more substantial family 

support and better reception at the workplace. Nearly all participants agreed that their 

repatriation was strongly tainted by the economic collapse. Based on the results, 

suggestions are made for various repatriation aspects which should be taken into 

consideration. These suggestions are then summarized in a repatriation model. 
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1 Inngangur 

Áhugi höfundar á alþjóðlegri mannauðsstjórnun vaknaði fyrst þegar hann bjó erlendis 

og sótti námskeið í háskóla um fagið. Segja má að blanda búsetu erlendis og námskeiðið 

hafi verið kveikjan að þessu verkefni en hugmyndin mótaðist endanlega þegar heim var 

komið og námi haldið áfram við Háskóla Íslands. Heimurinn er sífellt að minnka vegna 

aukins upplýsingaflæðis og ferðalaga mannsins. Umsvif fyrirtækja eru í síauknum mæli 

alþjóðleg og þar með ferðast eða flytur starfsfólk oftar á milli landa. Ísland er engin 

undantekning þar á. Þó nokkur íslensk fyrirtæki starfa á alþjóðlegum vettvangi auk hins 

opinbera og hjálparstofnana eða félagasamtaka. 

Áður en lengra er haldið er rétt að útskýra stuttlega fyrirbærið alþjóðleg 

mannauðsstjórnun (e. international human resource management) og það sem henni 

tengist. Mannauðsstjórnun (e. human resource management) er ung fræðigrein 

(Beardwell og Claydon, 2010). Ein helstu skref mannauðsstjórnunar í þróun eru að fara 

úr því að líta á mannauðsstjórnun sem stjórnun starfsmannamála (e. personnel 

management) og í það að líta á starfsmenn sem auðlind fulla af þekkingu sem þarf að 

beisla og nýta á sem hagkvæmastan hátt fyrir skipulagsheildina. Annað stórt skref á 

þeirri braut er stefnumiðun eða stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. strategic human 

resource management) sem gengur í megindráttum út á að mannauðsdeildir séu með í 

ráðum þegar gerðar eru viðskiptaáætlanir skipulagsheilda og að mannauðsstefnan sé 

samhljóma viðskiptastefnu fyrirtækis (Beardwell og Claydon, 2010). Alþjóðleg 

mannauðsstjórnun er nánast það sama og hefðbundin mannauðsstjórnun fyrir utan að 

fást við erlend viðfangsefni. Mannauðsstjórnun felst í grófum dráttum í skipulagningu 

mannauðsmála, ráðningum, frammistöðustjórnun, þjálfun og þróun í starfi, launamálum 

og hlunnindum og samskiptum á vinnumarkaði (Beardwell og Claydon, 2010; Brewster, 

Sparrow, og Vernon, 2010; Dowling, Festing, og Engle, 2008; Dowling, D. E. Welch, og 

Schuler, 1999). Valið hefur verið að nota orðið skipulagsheild (e. organisation) sem er 

frekar nýtt orð í íslensku og hefur verið notað sem samheiti yfir fyrirtæki, 

fyrirtækjasamsteypur, starfsemi hjá hinu opinbera, stofnanir og félagasamtök. 

Skipulagsheildir sem starfa í fleiri en einu landi eru kallaðar alþjóðlegar (e. 
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international), en ef löndin eru mjög mörg eru þær kallaðar fjölþjóðlegar (e. 

multinational) og ef þær eru í öllum álfum eru þær á heimsvísu (e. global) (Brewster 

o.fl., 2010). Útsendir starfsmenn (e. expatriates) eru þeir sem vinna og flytja tímabundið 

til útlanda. Verkefnin eru kölluð alþjóðleg verkefni (e. international assignments) og því 

eru starfsmenn slíkra verkefna stundum kallaðir alþjóðlegir starfsmenn (e. international 

assignees). Allar gerðir starfsmanna, frá heimalandi, dvalarlandi eða utan heimalands og 

dvalarlands, geta verið útsendir starfsmenn (Dowling o.fl., 2008). Heimkoma útsendra 

starfsmanna (e. repatriation) er þegar útsendir starfsmenn flytja aftur til heimalandsins 

og eru þeir þá kallaðir heimkomnir útsendir starfmenn (e. repatriates) (Dowling o.fl., 

2008). 

Lítið sem ekkert hefur verið skrifað um heimkomu útsendra starfsmanna hér á landi. 

María Fanndal Birkisdóttir (2009) komst meðal annars að því í rannsókn sinni á 

heimkomuferli hjá íslenskum skipulagsheildum með starfsemi á alþjóðlegum vettvangi 

að ekki var til heimkomuferli fyrir útsenda starfsmenn. Sú niðurstaða er í takt við 

erlendar rannsóknir þar sem tiltölulega margir hætta skömmu eftir heimkomu (Sanchez 

Vidal, Sanz Valle, og Barba Aragon, 2008; Stroh, Gregersen, og Black, 2000; Suutari og 

Brewster, 2003). Þetta virðist hafa breyst til batnaðar á allra síðustu árum (Brookfield 

Global Relocation Services, 2012). Meiri gaumur hefur verið gefinn að útsendum 

starfsmönnum og ferlinu fram að heimkomunni (Black, 1992; Suutari og Brewster, 

2003). Heimkoma eftir langa fjarveru ætti að vera gleðileg upplifun fyrir flesta. Ljóst er 

að heimkoma útsendra starfsmanna, hér eftir einnig kölluð heimkoman, getur verið 

snúin. Heimkoman er hluti af hringrásinni þegar kemur að því að senda starfsmenn úr 

landi. Fjárfesting í alþjóðlegu verkefni er dýr, sérstaklega þegar hugað er að því að 

margir starfsmenn flytja út með fjölskyldu sína. 

Þegar lagt var af stað í þetta ferðalag óraði höfund ekki fyrir því hve margir 

Íslendingar hafa verið starfandi erlendis og hve breiður sá hópur er. Ljóst er að hrunið 

2008 hefur einnig spilað þar stórt hlutverk því að auk þeirra íslensku fyrirtækja sem 

starfa bæði hér á landi og erlendis óháð kreppu hafa verktakafyrirtæki þurft að leita út 

fyrir landsteinana vegna verkefnaskorts en starfsmenn þeirra eru m.a. smiðir og 

jarðvísindamenn. Sumir flugmenn og sjómenn hafa þurft að sækja lengra í verkefni og 
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eins má nefna flugvirkja. Má einnig nefna hópa sem ferðast mikið vegna vinnu á erlendri 

grundu og dvelja því langdvölum frá fjölskyldu sinni. 

Rannsóknin gekk út á að skoða þá starfsmenn sem hafa verið sendir til útlanda í 

tímabundin verkefni með eða án fjölskyldu og eru komnir heim aftur með áherslu á 

hvernig þeir upplifðu heimkomuna. Með rannsókninni var reynt að skilja upplifun 

starfsmanna og koma auga á þau atriði sem gætu nýst við gerð líkans fyrir heimkomu 

íslenskra útsendra starfsmanna. Jafnframt var tilgangur forkönnunar sem var einnig 

framkvæmd að skoða hvort eitthvert ferli fyrir heimkomu starfsmanna væri til staðar því 

að gagnlegt væri að finna þær upplýsingar áður en viðtöl við starfsmenn voru tekin. 

Rannsóknin fór fram með viðtölum við níu mannauðsstjóra eða staðgengla þeirra 

annars vegar og hins vegar þrettán starfsmenn íslenskra skipulagsheilda sem starfa á 

alþjóðlegum vettvangi. Starfsmennirnir höfðu verið sendir utan til að sinna erlendum 

verkefnum en voru komnir heim aftur. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig er staðið að undirbúningi heimkomu útsendra starfsmanna á Íslandi og hvernig 

upplifa þeir heimkomuna? 

Rannsóknaritgerðin er byggð upp þannig að hún hefst á þremur köflum með 

fræðilegri umfjöllun. Annar kafli er um alþjóðlega mannauðsstjórnun og 

alþjóðavæðingu. Þar er alþjóðlega verkefnið kynnt til sögunnar. Þriðji kafli fjallar um 

heimkomu útsendra starfsmanna sem lokastig hringrásar alþjóðlega verkefnisins. Fjórði 

kafli er um þau sálfræðilegu atriði sem snúa að breytingum eins og heimkomu og nefnist 

væntingar og aðlögun. Með þessum þremur köflum er reynt að gera hringrás alþjóðlegs 

verkefnis ágæt skil með megináherslu á heimkomuna og vitnað í ýmsar rannsóknir í 

þeim fræðum. Við tekur fimmti kafli sem fjallar um aðferðafræði rannsóknar þar sem 

sagt er ítarlega frá úrtaki og vali á þátttakendum, gagnaöflun og gerð viðtalsramma, 

gagnagreiningu og lýsingu greiningarferlisins, réttmæti og áreiðanleika og að lokum vali 

á viðfangsefni og stöðu rannsakanda. 

Niðurstöður eru kynntar í sjötta kafla en þeim kafla er skipt í tvo meginkafla: 

Forkönnun og aðalrannsókn þar sem talið var betra að aðskilja þá kafla. Aðalrannsókn 

skiptist í nokkra undirkafla eftir flokkunum: Aðlögun, upplifun, væntingar, 

þekkingarmiðlun og hringrás. Í lok niðustöðukafla er samantekt á helstu niðurstöðum 

bæði könnunar og rannsóknar og leitast við að svara rannsóknarspurningunni. Í sjöunda 
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kafla er umræða um niðurstöður með vísun í erlend og innlend fræði til að sýna 

samsvörun við aðrar rannsóknir. Takmarkanir rannsóknar eru ræddar og tillögur að 

frekari rannsóknum ásamt því að dregið er upp líkan fyrir heimkomuferli íslenskra 

útsendra starfsmanna. Með lokaorðum er sleginn botn í ritgerðina og aftast má finna 

viðauka. 
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2 Alþjóðleg mannauðsstjórnun og alþjóðavæðing 

Haldið er áfram með vangaveltur um mannauðsstjórnun á alþjóðlegum vettvangi. Byrjað 

verður á því að skilgreina nánar muninn á alþjóðlegri mannauðsstjórnun og 

stefnumiðaðri alþjóðlegri mannauðsstjórnun og hvernig þau hugtök tengjast 

hefðbundinni mannauðsstjórnun. Því næst verður kafað nánar ofan í viðfangsefni 

alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar sem eru að stórum hluta alþjóðleg verkefni og 

útsendir starfsmenn í kaflanum skipulag alþjóðlegra verkefna. Einn hluti alþjóðlegra 

verkefna er heimkoma útsendra starfsmanna en hún verður aðalumræðuefni í næsta 

kafla. 

Þegar leitast er við að finna eina haldbæra skilgreiningu á fyrirbærinu 

mannauðsstjórnun er á mörgu að taka því að um er að ræða síbreytilega fræðigrein. Hjá 

Beardwell og Claydon (2010) kemur fram að Storey vilji meina að mannauðsstjórnun sé 

ákveðin nálgun á starfsmannastjórnun sem leitast við að ná samkeppnishæfu forskoti 

með skilvirkri uppsetningu á mjög skuldbundnu vinnuafli með því að nota fjölbreytta 

menningarlega, skipulags- og starfsmannatækni. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

aðgreinist frá mannauðsstjórnun fyrst og fremst að því leyti að talað er um að 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun fáist við heildina (e. macro) og að þar sé hugsað út frá 

skipulagsheildinni en mannauðsstjórnun fáist við einstaklingana og innri (e. micro) mál. 

Út frá þessu getur verið vandasamt að finna hlutverki mannauðsstjórans farveg þannig 

að hann missi ekki sjónar á víðtækum verkefnum sínum. Í almennu tali er hins vegar ekki 

gerður greinarmunur á þessu og oft er stefnumiðuð mannauðsstjórnun sett í samhengi 

við svokallaða „harða“ mannauðsstjórnun þar sem hugsað er út frá rekstrarafkomu og 

frammistöðu (Beardwell og Claydon, 2010). 

Samkvæmt Taylor, Beechler og Napier (1996) tengist stefnumiðuð alþjóðleg 

mannauðsstjórnun og alþjóðleg mannauðsstjórnun svipað og stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun tengist mannauðsstjórnun. Því ber saman við eldri skilgreiningu 

Schuler, Dowling og De Cieri (1993) á stefnumiðaðri alþjóðlegri mannauðsstjórnun, þ.e. 

„málefni mannauðsstjórnunar, hlutverk og stefnur og störf sem verða til í 
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stefnumiðuðum athöfnum fjölþjóðlegra fyrirtækja og sem hafa áhrif á alþjóðleg málefni 

og markmið þessara fyrirtækja“ (1993, bls. 720). 

Mikilvægt er fyrir alþjóðlegar skipulagsheildir að vera með mannauðsdeild sem 

styður sérstaklega við verkefni skipulagsheildar. Samkvæmt virðiskeðjulíkani (e. value-

chain model) Porters er mannauðsdeildin stuðningur sem ætti að vera til staðar fyrir 

starfsemi skipulagsheildar sem þýðir að ef starfsemin er innanlands er hún eingöngu á 

þeim vettvangi en ef starfsemin færist út fyrir landssteinana verður stuðningurinn að 

vera þar líka. Sé tekið tillit til þessa gæti reynst vel að vera með sérstaka alþjóðlega 

mannauðsdeild fyrir þær skipulagsheildir sem starfa á alþjóðlegum vettvangi. Þær 

deildir væru með þá þekkingu sem þarf til þess að taka á alþjóðlegum verkefnum 

umfram innlenda deild. Þarna á milli þyrfti að vera samstarf eins og kemur fram í líkani 

Welch í Dowling (1999) Áhrifaþættir alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar, nálganir og 

starfsemi (e. determinants of IHRM approaches and activities). Þar er m.a. sýnt fram á 

að nálgun á mannauðsmál þurfi að vera skilgreind og meðvitund um breytilegt samhengi 

og auk þess þurfi hlutverk mannauðsdeilda að vera vel skilgreint (Dowling, 1999; 

Dowling o.fl., 2008, 1999). Svið stefnumótandi alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar 

breytist verulega og hratt og mikil þörf er á að skilja þróunina betur. Ennfremur 

undirstrikar rannsókn sem fjallað er um hjá Brewster, Sparrow og Vernon (2010) og 

framkvæmd af Brewster, Sparrow og Harris að þörf er fyrir alþjóðlegar mannauðsdeildir 

og að staðsetja þurfi deildirnar þannig að þær geti skilað ferlum sem geta leitt til getu 

skipulagsheildar. Rannsóknin var á þáttum heimsvæðingar sem hafa áhrif á hlutverk 

mannauðsdeilda (Brewster o.fl., 2010). 

Séu viðfangsefni alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar skoðuð nánar er vert að líta á 

líkan sem Brewster, Sparrow og Harris gerðu (Brewster o.fl., 2010). Í líkaninu kemur 

flókið samspil ýmissa þátta sem hafa áhrif á afkastagetu skipulagsheildar og lýsir 

þörfinni fyrir alþjóðlega deild mannauðsmála (Brewster o.fl., 2010). Schuler, Dowling og 

De Cieri (1993) hafa einnig lagt fram tillögu að líkani fyrir stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun þar sem þau segja þróun á utanaðkomandi og innri þáttum komi 

jafnvægi á milli samkeppniskrafna á alþjóða vísu og krafna innan lands auk þess sem 

þörf er á samræmingu, stjórn og sjálfstæði. Áður hafði Schuler (1992) kynnt álíka líkan 

sem gengur út á að tengja stefnumiðaðar viðskiptaþarfir og athafnir 
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mannauðsstjórnunar. Allt eru þetta tilraunir fræðimanna til að gera alþjóðlega 

mannauðsstjórnun skilvirkari og auðvelda tengingu hlutanna. 

2.1 Skipulag alþjóðlegra verkefna 

Aðalmarkmið flestra alþjóðlegra verkefna er flutningur óáþreifanlegra auðlinda, einkum 

þekkingar. Önnur markmið eru að bæta viðskiptaframmistöðu, leysa tæknileg vandamál, 

þróa hæfileikaríka framtíðarleiðtoga fyrirtækis og að fara inn á nýja alþjóðlega markaði 

svo að eitthvað sé nefnt. Útsendir starfsmenn eru mjög dýrir og því er mikilvægt að 

vanda valið vel. Það er því einn mikilvægasti skipulagsþáttur alþjóðlegs verkefnis. Talað 

er um að verkefni hafi misheppnast ef útsendur starfsmaður kemur heim fyrr en áætlað 

var eða fyrir verklok. Algengustu orsakir þess eru óánægja maka eða aðrar 

fjölskyldutengdar ástæður, eins og að geta ekki aðlagast svo að eitthvað sé tilgreint 

(Brewster o.fl., 2010). Af því að dæma er brýnt að vanda vel til verks. 

Talað er um nokkrar gerðir alþjóðlegra verkefna svo sem skammtímaverkefni, 

framlengd verkefni, langtímaverkefni, verkefni þar sem starfsmaður býr í heimalandi en 

vinnur í öðru landi og ferðast á milli vikulega eða svo. Einnig eru starsmenn oft í 

tímasettum verkefnum í öðru landi og farið svo í frí í heimalandi eða í verktakaverkefni 

þar sem sérfræðingar eru ráðnir til rannsókna og þróunarverkefna í sex til tólf mánuði 

og auk þess getur verið um sýndarverkefni að ræða þegar starfsmaður flytur ekki heldur 

stjórnar í öðru landi (Dowling o.fl., 2008). 

Hér eftir verður fjallað um alþjóðleg verkefni sem hringrás líkt og Brewster og félagar 

(2010) hafa gert. Hringrásinni er skipt í þá þætti sem sjást á Mynd 1 eða stefnumiðaða 

áætlun, val, undirbúning, frammistöðumat og heimkomu. 
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Mynd 1: Hringrás alþjóðaverkefna  

(e. The global assignment cycle) (Brewster o.fl., 2010) 

Máli skiptir hvernig og hverjir eru valdir til starfa erlendis. Margar aðferðir og 

kenningar hafa verið þróaðar sem henta misjafnlega við hvert skipti. Jafnframt skiptir 

máli að fylgja stefnu í alþjóðamálum vel sem og stefnu um útsenda starfsmenn. Koma 

þarf til móts við vel skilgreind stefnumiðuð markmið alþjóðlegra verkefna (Brewster 

o.fl., 2010). Skipulagsheildir með starfsemi erlendis geta sent starfsmenn úr heimalandi 

höfuðstöðvanna (e. parent-country nationals) í tímabundin verkefni til annars lands. 

Þessir starfsmenn geta einnig verið upprunalega frá því landi sem þeir eru sendir eða 

ráðnir til (e. host-country nationals). Jafnframt geta starfsmenn frá öðru landi en því 

sem höfuðstöðvar eru staðsettar í verið sendir utan í verkefni (e. third-country 

nationals). Vel flest sem skrifað hefur verið um heimkomu útsendra starfsmanna út frá 

alþjóðlegum verkefnum er byggt á upplifun heimkominna starfsmanna úr heimalandi 

höfuðstöðvanna (Beardwell og Claydon, 2010; Brewster o.fl., 2010; Dowling o.fl., 2008, 

1999). Ljóst er að um fjölbreyttan hóp getur verið að ræða og jafnvel 

fjölmenningarlegan. Valið fer því eftir því hvaða starfsmaður hentar hverju sinni en 

jafnframt þarf að gæta þess að valið henti stefnu og nálgun skipulagsheildar. 
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Fólk er mishæft til ólíkra starfa og það á einnig við um störf erlendis. Skipulagsheildir 

þurfa í því tilviki að velja stefnu eða nálgun á alþjóðavæðingu. Meðal þeirra eru 

fjölmiðuð nálgun (e. polycentric approach), þjóðmiðuð nálgun (e. ethnocentric), 

svæðismiðuð nálgun (e. regiocentric) og jarðmiðuð nálgun (e. geocentric). Út frá 

þjóðmiðaðri nálgun hafa fá erlend dótturfélög sjálfstæði sem þýðir að allar 

stefnumiðaðar ákvarðanir eru teknar í höfuðstöðvunum. Lykilstöður eru allar mannaðar 

stjórnendum úr höfuðstöðvum. Dótturfyrirtækjum er þess vegna stjórnað af útsendum 

starfsmönnum frá heimalandi. Fjölmiðuð nálgun gengur út á að fjölþjóðlega fyrirtækið 

(e. MNE) gefi hverju dótturfyrirtæki eitthvert sjálfstæði í ákvarðanatöku og er þannig 

með sérstaka landatilvist. Dótturfyrirtækjum er vanalega stjórnað af heimamönnum 

sem fá hins vegar sjaldan stöðuhækkun upp í höfuðstöðvar. Að sama skapi eru 

starfsmenn úr heimalandi sjaldan færðir til erlendra dótturfyrirtækja. Svæðismiðuð 

nálgun endurspeglar landfræðilega stefnu og samsetningu fjölþjóðleikans. Starfsmenn 

geta flutt úr landi en venjulega aðeins innan ákveðinna landfræðilegra marka eins og 

innan Evrópu eða Asíu (Dowling o.fl., 2008, 1999). Svæðisstjórar geta ekki fengið 

stöðuhækkun til höfuðstöðva en njóta hins vegar mikils sjálfstæðis í ákvörðunartöku 

innan svæðis. Í tilviki jarðmiðuðu nálguninnar tekur fjölþjóðlega fyrirtækið afastöðu á 

heimsvísu með tilliti til starfsemi þess, þar sem viðurkennt er að hver hluti er með 

einstakt framlag með sinni heildarfærni. Þetta fylgist að með samþættum viðskiptum á 

heimsvísu og litið er fram hjá þjóðerni til að auðvelda getu. Starfsmenn úr heimalandi, 

starfsmenn upprunalega frá landinu sem þeir eru ráðnir til og starfsmenn frá enn öðru 

landinu geta verið í lykilstöðum alls staðar eins og í æðri stjórnunarstöðum í 

höfuðstöðvum og í framkvæmdastjórn skipulagsheildar. Notast er við þessa þrískiptingu 

starfsfólks við ráðningu til að auðvelda afstöðu og gengið út frá kostum og göllum við 

hvern flokk en einnig hvernig hlutfallið er á hópunum í fyrirtækinu. Fleiri atriði þarf að 

skoða við ráðningu og hæfnismat eins og tæknilega getu, þvermenningarlegan 

hentugleika, fjölskyldukröfur, kröfur fjölþjóðlega fyrirtækisins, tungumál og 

menningarlegar kröfur. Tæknileg hæfni virðist samkvæmt rannsóknum vega þyngst 

þegar starfsmenn eru metnir til starfa. Hins vegar hafa rannsóknir einnig sýnt að ef aðrir 

hlutir eins og aðlögun að menningu er ábótavant hjá útsendum starfsmanni getur það 

valdið ótímabærri heimkomu eða lakari frammistöðu í starfi. Því borgar sig að vanda 

valið og gæta að ofangreindum þáttum (Brewster o.fl., 2010; Dowling o.fl., 1999). 
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2.1.1 Tenging við stefnu, áætlun og þróun 

Líkt og umfjöllun á undan um stefnumiðaða alþjóðlega mannauðsstjórnun sýnir þá er 

mikilvægt að tengja alþjóðleg verkefni við stefnu skipulagsheildar. Einng þarf að gæta að 

þróun stefnunnar með samræmi í huga en stór hluti stefnu alþjóðlegrar 

mannauðstjórnunar er stjórnun hreyfanlegra starfsmanna (Brewster o.fl., 2010). 

Markmið alþjóðlegs verkefnis verða að liggja fyrir við upphaf þess svo að hægt sé að 

gera raunhæfa áætlun. Tilgangur getur verið misjafn en algengt er að nauðsynlegt þyki 

að flytja starfsmann úr höfuðstöðvum í lausa stöðu vegna sérstakrar hæfni, verið sé að 

þróa og þjálfa starfsmenn og nauðsynlegt þyki að þeir fái innsýn í hvað sé að gerast í 

afkimum skipulagsheildar um allan heim, en einnig getur tilgangurinn verið þróun 

skipulagsheildarinnar sem lýtur að þörf fyrir stjórnun, þekkingarmiðlun, hæfni, verklag 

og iðkun á ýmsum starfsstöðvum auk þess að auka alþjóðleg markaðstækifæri. Einn 

mikilvægasti hlekkur í miðlun þekkingar er starfsmaðurinn (Dowling o.fl., 2008). 

Markmiðin verða því að vera skýr frá upphafi og vera í samræmi við stefnu 

skipulagsheildar (Brewster o.fl., 2010). 

Þróun alþjóðlegra verkefna hefur verið gífurleg, allt frá því að algengt var að hópur 

útsendra starfsmanna væru hvítir karlmenn úr millistétt á leið úr höfuðstöðvum í leit að 

starfsframa til mun fjölbreyttari hópa. Nú eru færri starfsmenn starfsmenn frá 

heimalandi höfuðstöðva og einnig er eitthvað um að starfsmenn séu fluttir til 

höfuðstöðva að utan. Konum fer fjölgandi og pörum því að þeim fer fækkandi sem sætta 

sig við að fylgja maka og setja starfsframa sinn á bið (Brewster o.fl., 2010). Útsendir 

starfsmenn eru betur menntaðir en áður og breytingar hafa orðið á því hvernig litið er á 

alþjóðleg verkefni og sálfræðilega samninginn sem er samkvæmt Stroh, Gregersen og 

Black (1998) hinn óskrifaði samningur milli starfsmanns og atvinnuveitanda. Margir 

stjórnendur líta svo á að alþjóðleg verkefni séu til bóta fyrir starfsframa sinn og þar með 

bjóðist þeim tækifæri til að bæta kunnáttu sína og þroskast. Þetta flækist inn í stefnu 

skipulagsheildar og starfsvenjur þegar kemur að heimkomu starfsmanna og 

starfsframastjórnun og setur strik í reikninginn hvað varðar árangur verkefnanna. Þróun 

í tækni og samgögnum hefur minnkað þörf ákveðinna hópa fyrir útsenda starfsmenn og 

tíðar flugferðir og tölvufundir koma að einhverju eða öllu leyti í staðinn (Brewster o.fl., 

2010). 
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2.1.2 Frammistöðumat og virðismat alþjóðlegra verkefna 

Útsendir starfsmenn eru á meðal kostnaðarsömustu starfsmanna sem ráðnir eru í 

skipulagsheildir. Við mat á frammistöðu útsenda starfsmannsins getur verið gagnlegt að 

skilja hvað hefur áhrif á frammistöðuna eða hvað getur orsakað að erlent verkefni 

mistakist (Brewster o.fl., 2010). Misheppnað alþjóðlegt verkefni hefur verið skilgreint 

þegar um er að ræða heimkomu áður en verkefni er lokið. Í slíkum tilvikum getur verið 

um að ræða mistök við val á starfsmanni eða óskilvirk stjórnun á alþjóðlega verkefninu. 

Þættir sem geta haft áhrif á frammistöðu eru aðlögunarhæfni að erlendri menningu, 

aðlögunarferlið, lengd verkefnis, vilji til að flytja og þættir tengdir starfsumhverfi 

(Dowling o.fl., 2008). Oft er takmörkuð þekking höfuðstöðva á aðstæðum útsenda 

starfsmannsins og því forsendur frammistöðumats takmarkaðar. Mismunur getur verið 

mikill á milli frammistöðumats í höfuðstöðvum og á erlendum vettvangi. Ýmsar aðferðir 

eru þó til staðar og oft eru notuð formleg frammistöðumöt ásamt heimsóknum frá 

höfuðstöðvum, heimsóknum til höfuðstöðva, mat á niðurstöðum á því svæði sem 

útsendur starfsmaður stjórnar, skýrslum og tölvupóstum (Brewster o.fl., 2010). 

Margar skipulagsheildir reyna að meta fjárhagslegt virði (e. ROI) alþjóðlegra verkefna 

og ávinning af þeim en enn sem komið er hefur verið lítið um árangursríkar aðferðir til 

þess. Hins vegar er óumdeilt hve mikils virði það er fyrir bæði skipulagsheildina og 

einstaklingana að skipuleggja verkefnin á stefnumiðaðan og nákvæman hátt og halda vel 

utan um þau að öllu leyti. Meðal þess sem álitið er einhvers virði í alþjóðlegum 

verkefnum er þekkingarmiðlun og starfsþróun. Finna þarf réttu mælikvarðana og 

skilgreina þá rétt (Brewster o.fl., 2010). 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir því að starfsmenn eru sendir utan. Meðal þeirra eru: 

Atvinnuþróun, þekkingarmiðlun, miðlun fágætra hæfileika, stjórnun og samhæfing. Hver 

þessara ástæðna getur aukið virði skipulagsheildar fjárhagslega eða á sviði þekkingar. 

Gallinn er að hver mælikvarði krefst mikils tíma og fyrirhafnar stjórnenda (Brewster o.fl., 

2010). Hvernig er þá hægt að meta virði alþjóðlegs verkefnis? Welch, Steen og 

Tahvanainen (2009) leggja til að í stað þess að meta verkefni frá upphafi til enda verði 

einnig metinn sá hluti verkefnis eftir að því lýkur, þ.e. heimkoman, með því að mæla 

vitsmunalegt eigið fé sem er samsett úr mennsku, kerfislægu og félagslegu eigin fé. Með 

þessu telja þau að hægt sé að stækka áhrifasvæði mannauðsdeilda þar sem þær geta 
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haft meiri áhrif á störf útsendra starfsmanna við heimkomu og að rödd heimkominna 

starfsmanna sé þar tekin inn í mat á verkefnið. Í því felist hið eiginlega virði verkefnisins, 

nefnilega þekkingin og hæfnin. Höfundarnir benda einnig á vandamálið við hve flókið 

hugtakið vitsumanlegt eigið fé er sem getur vissulega haft áhrif á árangur mælinga. 

Við mat á virði alþjóðlegra verkefna þarf að gæta vel að markmiðum þess og tengja 

það stefnu skipulagsheildar og mannauðsins. Í því sambandi er vert að skoða aðeins 

árangursríka mannauðsstjórnun. Til að geta aðstoðað skipulagsheild að ná markmiðum 

sínum þarf mannauðsstjórinn að koma fram með markvissa áætlun varðandi 

árangursstýringu mannauðsins. Slík áætlun þarf að sýna hvernig mannauðurinn getur 

með réttu hugarfari stuðlað að því að hrinda í framkvæmd stefnu skipulagsheildar en til 

þess að styðja slíka áætlun þarf árangursmælikvarða. Stjórnendur hafa hag af því að 

meta árangur af mannauðsstjórnun. Þeir geta nýtt sér útkomu slíkra mælikvarða til að fá 

skýra sýn á hvert fyrirtækið stefnir og til að skilja hvað hefur reynst áhrifaríkast í að ná 

góðri frammistöðu (Inga Guðrún Birgisdóttir og Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Þörf hefur verið talin á árangursmælikvörðum fyrir vinnuafl ekki síður en 

mannauðsstjórnunina. Oft er talað um að árangur vinnuafls skili sér í hagnaði 

skipulagsheildar. Flókið getur verið að finna réttu mælikvarðana fyrir vinnuaflið sjálft án 

þess að mæla árangur fyrirtækisins því að framlag vinnuaflsins nær til nánast allra sviða 

kemur (Huselid, Becker, og Beatty, 2005; Verweire og Van Den Berghe, 2005). Huselid 

og félagar (2005) hafa komist að því að til að mark sé takandi á mælingunni þurfi að 

greina stefnumiðað árangursmat í þrennt og gera sérstakt skorkort fyrir vinnuaflið (e. 

Workforce Scorecard) annars vegar og fyrir mannauðsstjórnunina (e. HR-Scorecard) hins 

vegar, auk þess að gera hefðbundið skorkort fyrir skipulagsheildina. Þessi þrjú skorkort 

fléttast saman þannig að vinnuaflsskorkortið tengir saman mannauðsskorkort og hið 

hefðbundna með sameiginlegum víddum úr báðum. Af þessu að dæma má betur skilja 

vandræðagang skipulagsheilda við mælingar því að erfitt getur reynst að mæla hið 

mannlega án þess að tengja það beint við fjármagn. 

Að undansögðu má telja mikilvægt að tengja alþjóðleg verkefni við stefnu 

skipulagsheildar. Mat á alþjóðlegu verkefni getur verið tvíþætt. Annars vegar 

frammistöðumat útsenda starfsmannsins á meðan verkefni stendur og fjárhagslegt virði 
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alþjóðlega verkefnisins mælt eftir heimkomu útsends starfsmanns þar sem einn 

aðalmælikvarðinn væri þekkingarmiðlun. 
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3 Heimkoma útsendra starfsmanna 

Hér verður fjallað um heimkomuna sem hluta af ferli fyrir útsenda starfsmenn í 

erlendum verkefnum. Fyrst er sagt almennt frá heimkomunni og í kjölfarið fjallað um 

einstaka þætti í heimkomuferlinu; undirbúning hennar, flutninginn heim, 

umbreytinguna og að lokum enduraðlögunina. Eftir það koma kaflar um 

hæfileikastjórnun og nýtingu þekkingar sem og menningu vinnustaða og þjóðmenningu 

sem fjalla um þætti sem skiptir máli að hafa í huga fyrir vel heppnuð alþjóðleg verkefni 

og heimkomu útsends starfsmanns. 

3.1 Heimkomuferlið 

Lokaþáttur alþjóðlega verkefnaferlisins er að flytja útsenda starfsmanninn til 

heimalandsins. Lengi vel var að mestu litið fram hjá þessum mikilvæga hlekk í 

hringrásinni og bendir margt til þess að enn sé minna hugað að honum en öðrum 

þáttum í alþjóðlega verkefnaferlinu, bæði fræðilega og í skipulagsheildum (Sanchez 

Vidal o.fl., 2008). Margar erlendar rannsóknir sýna fram á stór vandamál við heimkomu 

starfsmanna hjá fjölþjóðlegum fyrirtækjum. Meðal þeirra er þegar starfsmenn hætta 

störfum rétt fyrir eða eftir heimkomu (Brewster o.fl., 2010; Dowling o.fl., 2008). Margar 

spurningar vakna varðandi heimkomuna eins og: Hvað verður um heimkomna 

starfsmenn? Rannsóknir hafa sýnt að þættir eins og aðlögun og væntingar eru 

mikilvægir til að stjórna megi velgengni alls ferlisins og koma í veg fyrir að heimkominn 

starfsmaður hætti störfum hjá skipulagsheildinni (Suutari og Brewster, 2003). Sumir 

upplifa menningaráfall við að koma til baka til heimalandsins því að margt hefur breyst á 

meðan þeir voru í burtu, sem þeir áttu ekki von á (Adler, 1981). Reyna má að koma í veg 

fyrir slæma aðlögun, óraunhæfar væntingar og þar með draga úr menningaráfalli með 

því að gæta betur að undirbúningi heimferðar ásamt því að veita stuðning og vera með 

heimkomuáætlun þar sem tekið er tillit til fjölskyldunnar (Suutari og Brewster, 2003). 

Taka þarf tillit til þess í framtíðaráformum að sá hópur útsendra starfsmanna sem fer 

hvað örast stækkandi er konur og ungt starfsfólk án maka (Brookfield Global Relocation 

Services, 2012). Ísland hefur ekki skorið sig úr meðal annarra landa að huga minna að 

heimkomuferlinu (Anna Aradóttir, 2005; María Fanndal Birkisdóttir, 2009). 
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Umfjöllun um heimkomuferlið styðst aðallega við líkan úr bók Dowlings, Welch og 

Schulers (1999). Heimkomuferlinu er hægt að skipta í fjóra þætti: Undirbúningur, 

flutningur, umbreyting og enduraðlögun (Dowling o.fl., 1999). Eftir því verður farið í 

umfjöllun hér síðar þar sem nánar verður fjallað um hvern þátt. 

 

Mynd 2: Heimkomuferli 

(Dowling o.fl., 1999) 

Til undirbúnings má telja starfsundirbúning, þróun framtíðaráætlana og 

upplýsingaöflun um nýja stöðu hjá skipulagsheildinni. Fyrir starfsmann á leið heim gæti 

komið sér vel að hafa gátlista undir höndum sem innihéldi ýmis umhugsunaratriði áður 

en snúið væri heim. Einnig væri hægt að bjóða upp á rækilegan undirbúning 

starfsmanns og fjölskyldu fyrir flutning á milli heimila. Hluti undirbúnings heimkomu fer 

fram í undirbúningi fyrir flutning útsenda starfsmannsins frá heimalandi. Stundum fá 

útsendir starfsmenn endurráðningu á staðnum og hefja þá nýtt ferli. Jafnvel eru dæmi 

um að starfsmenn séu fluttir á milli landa frekar en til heimalands þangað sem leiðin 

liggur þó á endanum. Sumir útsendir starfsmenn fá stjórnendastöður sem fela í sér 

samfelld verkefni erlendis og heimshornaflakk. Slíkum verkefnum lýkur væntanlega um 

síðir með heimkomu eða hugsanlega eftirlaunum (Dowling, 1999). Ýmis heilræði hafa 

verið gefin og eru þessi meðal þeirra: Ræða starfsframa fyrir heimflutning, fá tengilið í 

skipulagsheildinni heima, fá ráðgjafa frá heimalandinu, ráðgjöf fyrir heimkomu og 

fjölskylduráðgjöf við heimkomu. Skýrsla frá starfsmanni og framvinduáætlun er einnig 

meðal þeirra atriða sem hafa reynst þeim skipulagsheildum vel sem sinna heimkomu 

útsendra starfsmanna vel (Brewster o.fl., 2010). 



 

27 

Einn mikilvægur þáttur í undirbúningi heimkomu er stjórnun væntinga til þess að 

auðvelda enduraðlögun. Starfstengdar væntingar útsendra starfsmanna við heimkomu 

geta tengst nýrri stöðu, lífskjörum, meiri líkum á starfsframa til lengri tíma, tækifæri til 

að nýta færni úr starfi erlendis og stuðningi og áhuga yfirmanna og samstarfsmanna í 

heimalandinu. Væntingar heimkominna útsendra starfsmanna hafa á hinn bóginn ekki 

verið rannsakaðar nægilega vel. Þær rannsóknir sem þó hafa verið gerðar hafa sýnt að 

væntingar eru miklar, þær snúast einna helst um aukna starfsmöguleika og að 

heimkoman verði spennandi og/eða krefjandi (Brewster o.fl., 2010). Fjallað verður 

nánar um væntingar í fjórða kafla. 

Flutningur heim felst í að flytja persónulegar eigur, kveðja samstarfsfélaga og vini og 

ferðast til næstu starfsstöðvar sem er vanalega heimalandið. Flestar fjölþóðlegar 

skipulagsheildir nota flutningafyrirtæki eða flutningaráðgjafa til að sjá alfarið um 

flutninginn, bæði út af heimili starfsmanns og inn í nýtt heimili. Þetta gæti verið sett 

formlega fram í mannauðsstefnu. Slíkur stuðningur getur lágmarkað óvissu, streitu og 

upplausn sem heimkominn útsendur starfsmaður og fjölskylda hans geta annars 

upplifað (Dowling o.fl., 1999). 

Umbreyting getur falið í sér að setjast að í tímabundnu húsnæði, gera ráðstafanir 

fyrir húsnæði og skóla og sjá um önnur nauðsynleg verk eins og skráningu í 

heilbrigðiskerfi og opnun bankareiknings. Sumar skipulagsheildir ráða flutningaráðgjafa 

til að aðstoða við þessa þætti til viðbótar við sjálfa flutningana (Dowling o.fl., 1999). 

Enduraðlögun felur í sér að fást við nýjar starfskröfur og menninngaráfall á hinn 

veginn (e. reverse culture shock) sem einnig er kallað endurkomuáfall (Dowling o.fl., 

1999). Dæmin sýna að oft á sér stað endurkomuáfall sem lýsir sér sem svo að fólk býst 

við breyttu lífi í nýju landi þegar það flytur utan en þegar það kemur svo til baka er það 

ekki eins undirbúið að takast á við aðlögunina heima. Margir eiga erfitt með að hafa 

misst stöðuna, sjálfstæðið, braut starfsframans og fá á tilfinninguna að reynsla þeirra 

erlendis sé ekki metin að verðleikum hjá skipulagsheildinni. Meðfram hinum 

starfstengdu þáttum geta atriði eins og tekjumissir, breyttur lífsstíll og vandamál í 

aðlögun fjölskyldu haft áhrif. Afleiðingarnar geta verið sálrænt áfall fyrir suma og jafnvel 

meira áfall en viðkomandi varð fyrir erlendis. Möguleiki fjölþjóðlegs fyrirtækis til að laða 

að fleiri útsenda starfsmenn fer eftir því hvernig heimkomuferlið tekst hjá fyrirtækinu 
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(Brewster o.fl., 2010; Dowling o.fl., 1999; Solomon, 1995). Nánar verður fjallað um 

aðlögun og enduraðlögun í fjórða kafla. 

3.2 Hæfileikastjórnun og nýting þekkingar 

Þekkingarmiðlun er mikilvægt hlutverk alþjóðlegra verkefna og því þarf að huga vel að 

henni við heimkomu. Ef ekki er staðið vel að málum útsendra starfsmanna við 

heimkomu er hætta á að hluti af nauðsynlegri þekkingu tapist frá skipulagsheildinni. Sér 

í lagi í ljósi þess að margir hætta eftir heimkomu. Vert er að hafa í huga að flestir þeirra 

sem hætta virðast halda sig innan sömu iðngreinar og leita til samkeppnisaðila 

(Brewster o.fl., 2010). 

Oddou, Osland og Blakeney (2009) setja þær breytur sem geta haft áhrif á 

flutningsferli upp í líkan fyrir flutning þekkingar í grein sinni um að flytja þekkingu heim 

með heimkomnum útsendum starfsmönnum. Líkanið byggja þeir á samskiptalíkani. Þar 

kemur fram að tækifæri til að öðlast, búa til og flytja þekkingu er hluti af starfi útsends 

starfsmanns. Þekking heimkomins starfsmanns getur verið margþætt og leynd. Í 

greininni er henni skipt annars vegar í fjóra þætti samkvæmt Oddou: vitsmunalega 

þekkingu, tengslaþekkingu, viðhorfsþekkingu og atferlisþekkingu þar sem þekking er 

eign útsends starfsmanns. Hins vegar er henni skipt í fimm þætti samkvæmt Berthoin 

Antal: skýringarþekking (vita hvað), aðferðaþekking (vita hvernig), skilyrt þekking (vita 

hvenær), auðsjáanleg þekking (vita af hverju) og venslaþekking (vita hver) sem eru allt 

tengdir flokkar lærðrar þekkingar. Helsta einkenni líkans þeirra, af ferli flutnings 

þekkingar heimkomins starfsmanns, er þáttur samskiptanna eða að hafa skilning á því 

að starfsmaðurinn og vinnustaðurinn hafa sín einkenni til að geta komið þekkingu frá sér 

annars vegar og tekið við hins vegar. Þar kemur einnig við sögu nauðsyn þess að 

hvatning sé staðar til að miðla þekkingu og að taka vel á móti henni. Annars er hætta á 

að starfsmaður þegi eða að honum finnist ekki hlustað á sig ef enginn virðist hafa áhuga 

á því sem hann hefur að segja. 

Útsendir starfsmenn eru oft fengnir til alþjóðlegra verkefna til þess að þjálfa sig í 

starfi eða öðlast þekkingu frá erlendu dótturfyrirtæki. Athyglisvert er að velta fyrir sér 

þætti hæfileikastjórnunar (e. talent management) sem hefur verið að ryðja sér til rúms 

undanfarið. Stefnumiðuð hæfileikastjórnun gengur í stuttu máli út á að greina 

lykilstöður innan skipulagsheildarinnar sem skipta máli fyrir afkomu hennar, starfsþróun 
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hópsins sem er líklegur til að taka við og þróun mannauðsarkitektúrs til að manna þær 

stöður. Jafnframt má segja að hæfileikastjórnun gangi einfaldlega út á að greina þarfir 

og nýta hæfileika starfsmanna sem eru til staðar fyrir til frekari starfsþróunar (Collings 

og Mellahi, 2009). Jafnframt hefur hæfileikastjórnun verið sett í forgang hjá mörgum 

skipulagsheildum sem keppa á alþjóðlegum vinnumarkaði (Welch o.fl., 2009). Má af 

þessu ætla að komið sé enn eitt stjórntækið til að nýta mannauðinn sem best fyrir 

skipulagsheildina. 

3.3 Menning vinnustaða og þjóðmenning 

Þó svo að heimurinn fari minnkandi með auknu upplýsingaflæði, tækni og 

alþjóðavæðingu almennt þá viðhalda þjóðir og skipulagsheildir enn hver með sína eigin 

menningu sem utanaðkomandi þarf að aðlagast. Menning getur því skipt máli hvort sem 

um er að ræða þjóðmenningu eða vinnustaðamenningu. 

Vinnustaðamenning (e. organizational culture, corporate culture) er flókið hugtak og 

margar ólíkar skilgreiningar til. Orðin fyrirtækjamenning og fyrirtækjabragur hafa einnig 

verið notuð um sama hugtak en hér hefur verið valið að nota orðið vinnustaðamenning 

þar sem bæði er verið að fjalla um fyrirtæki og hið opinbera, eða einu orði 

skipulagsheildir. Vinnustaðamenning er til líkt og samfélagsmenning og er sérhver 

einstök. Margir fræðimenn telja vinnustaðamenningu samsetta af gildum, trú, 

viðhorfum, skynjun, sýnilegum táknum, samskiptamynstri og hegðun en jafnframt að 

hún endurspegli samfélagsmenningu okkar, sé ósýnilegt afl sem knýr skipulagsheildina 

áfram. Þannig fylgi vinnustaðamenningu samloðunarkraftur og hægt sé að nota sem 

stjórntæki (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson, og Ester Rós 

Gústavsdóttir, 2010). Edgar H. Schein (2010) telur vinnustaðamenningu vera grunn að 

öllum árangri skipulagsheilda og hann skiptir vinnustaðamenningu í þrjú stig, sýnileg 

tákn, yfirlýst gildi og undirliggjandi hugmyndir. Af þessu má draga þá ályktun að 

vinnustaðamenning spili stórt hlutverk í skipulagsheildinni og öllum hugmyndum um 

stjórnun hennar og einstaklinga innan hennar. Hofstede (1998) komst að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að mikilvægt væri fyrir yfirstjórn flókinna skipulagsheilda að 

gera sér grein fyrir mun á menningu innan skipulagsheilda. Séð ofan úr skipuriti getur 

vinnustaðamenning virst dregin einföldum dráttum. Því getur reynst vel fyrir 
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stjórnendur að kortleggja vinnustaðamenningu eftir fremsta megni með tilliti til ólíkra 

menningarkima (e. subculture). 

Hofstede (1994) vildi leggja áherslu á fjóra flokka í margþátta menningu: Tákn, hetjur, 

venjur og gildi. Hann taldi erfitt að stjórna breytingum á þessum grunnflokkum 

menningar, til dæmis byrja gildi einstaklinga að mótast eftir bakgrunni þeirra strax við 

fæðingu. Með tilraun sinni til að greina þjóðmenningu skipti Hofstede (1997) henni í 

fimm víddir sem hann telur fléttast við þessa grunnþætti menningar. Víddirnar eru: 

valdafjarlægð, einstaklingshyggja, karllægni, óvissa – hliðrun og langtímahyggja (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir, og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011). 

Út frá víddum Hofstede var íslensk þjóðmenning mæld af Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni, 

Svölu Guðmundsdóttur og Þórhalli Erni Guðlaugssyni (2011) og komust þau að þeirri 

niðurstöðu að íslensk þjóðmenning einkenndist af lítilli valdafjarlægð, mikilli 

einstaklingshyggju, lítilli karllægni, mikilli óvissu – hliðrun og langtímahyggju í meðallagi. 

Hofstede (1994, 1997) vill meina að þjóðmenning og vinnustaðamenning fléttist saman 

og hafi áhrif hvor á aðra þó að hvor um sig sé mjög frábrugðin hinni og byggð á 

mismunandi gildum. Þannig geta skipulagsheildir verið gjörólíkar í hverju landi fyrir sig. 

Jafnframt telur Hofstede (1997) að vinnustaðamenning ráðist strax í ráðningarferlinu 

þar sem þar er mótuð stefna um hvernig starfsmenn eru ráðnir til starfa, af hvaða 

þjóðerni, aldur, menning og svo framvegis. Því leika mannauðsdeildir stórt hlutverk í að 

móta og viðhalda gildum skipulagsheildar. Kenningar Hofstede hafa átt undir högg að 

sækja undanfarið og Svala Guðmundsdóttir (2010) leggur til að aðgreina eigi víddina 

einstaklingshyggju frá heildarhyggju og bæta henni við sem sjöttu víddinni. Kenningar 

Hofstede gagnast þó enn því aukinn skilningur á þjóðarmun getur afstýrt misskilningi í 

samskiptum í alþjóðlegum skipulagsheildum. 

Í grein sinni skoða Welch og Welch (1997) þátt stjórnenda í menningu innan 

fjölþjóðlegra skipulagsheilda. Þau telja að leitin að samkvæmni í ákveðinni 

vinnustaðamenningu geti verið óarðbær. Hin raunverulega áskorun fyrir fjölþjóðlegar 

skipulagsheildir er að þróa gangverk sem hvetur til þess að sem flestar raddir fái að 

heyrast með skilaboð og styðji fjölbreytt sjónarmið. Fleiri fræðimenn hafa vakið athygli á 

þætti þvermenningarlegrar (e. cross-cultural) stjórnunar í alþjóðlegum skipulagsheildum 

en Adler og Graham (1989) komust að því að samningamenn frá ólíkum löndum gátu 
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tekið lengri tíma að ná samkomulagi en ef þeir voru frá sama landi og er það augljós 

flækja vegna menningarmismunar. Black og Mendenhall (1990) rannsökuðu þátt 

þvermenningarlegrar þjálfunar í alþjóðlega verkefninu og skilvirkni hennar. Þeir komust 

að því að slík þjálfun er skilvirk þegar kemur að því að þjálfa upp þvermenningarlega 

hæfni, auðveldar þvermenningarlega aðlögun og eykur frammistöðu í starfi. Ákveðnir 

menningarhópar geta einnig verið líkari en aðrir en Svala Guðmundsdóttir (2011) 

ályktaði út frá niðurstöðum sínum að bakgrunnur skiptir máli í sambandi við aðlögun á 

milli menningarhópa í rannsókn sinni á aðlögun erlendra nemenda hér á landi. 

Þáttur tungumála er ekki síður mikilvægur í samskiptum í alþjóðlegu umhverfi en fyrir 

utan vandkvæði á samskiptum starfsmanna á milli höfuðstöðva og dótturfyrirtækja út 

um allan heim getur einnig verið vandkvæðum bundið að koma þeim inn í tungumál 

hverrar skipulagsheildar rétt eins og vinnustaðamenninguna. Á þeim vinnustöðum sem 

enska er samskiptatungumálið en flestir starfsmenn með annað móðurmál geta verið 

erfiðleikar og misskilningur í samskiptum. Mikilvægt er því fyrir slíkar 

alþjóðaskiplagsheildir að líta ekki framhjá þætti tungumálsins í samskiptum (Marschan, 

Welch, og Welch, 1997). Welch, Welch og Piekkari (2005) fjalla í grein sinni um þátt 

tungumáls í samskiptum alþjóðlegra fyrirtækja þar sem kemur fram að tungumál skiptist 

í þrjú lög: Hversdagslegt talmál og ritmál, skipulagsheildarmál og tækni-

/faglegt/iðngreinartungumál. Ekki er hægt að setja tungumál í sama flokk og menning. 

Þess í stað þarf það að standa utan hans sem sjáfstæð eining því tungumál er lykillinn að 

miðlun upplýsinga og þekkingar. Ein af tillögunum sem koma fram í greininni er að ráða 

fjöltyngt teymi sem vinnur náið með yfirstjórn. Tungumálaúttektir og þýðingar eru 

meðal lausna en einnig þarf að tengja við nálgun skipulagsheildar á vali á starfsmönnum, 

þjálfun og staðsetningu. Þessar niðurstöður samrýmast niðurstöðum Oddou, Osland og 

Blakeney (2009) um mikilvægi boðskipta í þekkingarmiðlun sem áður var um rætt. 

Þjóðmenning getur skipt máli þegar kemur að aðlögun útsenda starfsmannsins 

erlendis en jafnframt í enduraðlögun heimkomins starfsmanns. Menning er stór þáttur í 

lífi okkar allra. Samskipti eru nátengd menningu og sérstaklega tungumál. Ekki síður má 

telja að vinnustaðamenning sé mikilvæg fyrir heimkomna starfsmanninn þar sem 

aðstæður við heimkomu geta haft áhrif á aðlögunarferlið. Bent hefur verið á að 

vinnustaðamenning geti verið notað sem stjórntæki og geti þannig haft áhrif. 
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4 Væntingar og aðlögun 

Í kaflanum er fyrst fjallað um væntingar og því næst er fjallað um hvernig væntingar og 

aðlögun tengjast. Í framhaldi af því verður sagt nánar frá ýmsum birtingarmyndum 

aðlögunar og flokkunarmöguleikum hennar. 

4.1 Væntingar 

Vænting er sú trú að tiltekin athöfn leiði til ákveðnnar útkomu, samkvæmt Victor Vroom 

sem setti fram væntingakenninguna um hvatningu (Bennett, 1997). Samband væntinga, 

fyrirhafnar og tekna hefur verið rannsakað byggt á væntingakenningunni. Í ljós kom að 

fyrirhöfn starfsmanns í vinnu fer eftir tveimur þáttum. Annars vegar því að umbunin 

fyrir vinnu kemur til með að uppfylla öryggiskröfur einstaklingsins og hins vegar að 

væntingar manneskjunnar af mikilli fyrirhöfn skili mikilli umbun (Bennett, 1997). 

Væntingakenningin sýnir hvernig hvatning starfsmanns getur verið flókið samspil 

ákvarðanna og forsendna starfsmannsins (Beardwell og Claydon, 2010). 

Black (1992) taldi að líkan Louis (1980) fyrir skilning á tengslum á milli væntinga og 

skuldbindinga við skipulagsheildina eigi alveg jafn vel við heimkomna útsenda 

starfsmenn. Fyrsta víddin í líkani Louis er væntingar og skiptist í tvennt; starfið í 

skipulagsheildinni og einstaklinginn. Önnur víddin samanstendur af meðvitund 

einstaklinganna um væntingar sínar. Þriðja víddin er nákvæmni væntinganna. Með því 

taldi Louis að væntingum væri ekki einfaldlega mætt eða ekki mætt heldur geti verið 

farið fram úr eða fallið rétt undir væntingum. Ef þessum væntingum er ekki mætt getur 

orðið undrun við að finna mun á eftirvæntingum einstaklingsins og upplifun á nýja 

staðnum. Þegar komið er í nýtt umhverfi eykst óvissa hjá einstaklingi. Sú óvissa snýr að 

því hvað megi gera og hvað ekki og hvað sé viðeigandi og hvað ekki. Almennt vilja 

manneskjur minnka óvissu til að ná betri stjórn á aðstæðum. Einn þáttur í því er að 

skapa væntingar um nýja stöðu sína en á eftir því kemur bein reynsla þar sem 

viðkomandi lærir að haga sér miðað við nýtt umhverfi með því að reka sig á eða að 

fylgjast með. Louis sýndi jafnframt að væru tengsl milli væntinga og aðlögunar (Black, 

1992; Louis, 1980; Stroh o.fl., 2000). 
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Útsendir starfsmenn eyða oft miklum tíma í vinnu og búast gjarnan við umbun við 

heimkomu fyrir alla þá fórn í þágu skipulagsheildar. Umbunin er oft í huga viðkomandi í 

formi stöðuhækkunar þar sem möguleiki er á að nýta kunnáttu að utan og áhuga frá 

samstarfsmönnum. Væntingar geta einnig beinst að umhverfinu í heimalandinu eins og 

lífskjörum, vinalegum nágranna og fleira sem verður ekki endilega uppfyllt (Stroh, 1995; 

Stroh o.fl., 2000). Auk þess geta verið væntingar til þess að fá greitt með hlunnindum og 

bónusum við heimkomu. Jafnframt eru væntingar byggðar á því hvernig móttökur aðrir 

heimkomnir starfsmenn hafa fengið (Stroh o.fl., 1998). Rannsóknir sýna að þeir sem fá 

væntingar til starfs síns uppfylltar upplifa sig frekar skuldbundna skipulagsheildum 

sínum og ef væntingum er ríflega mætt mælast starfsmenn með hátt stig 

skuldbindingar. Útsendir starfsmenn eru oft með óraunhæfar og of jákvæðar væntingar 

um heimkomuna ef ekki er gripið inn í með stjórnun á erlenda verkefninu. Orsökin er sú 

að þeir hafa búið í landinu áður og starfað í sömu skipulagsheild og telja sig þekkja vel 

aðstæður en gera ekki ráð fyrir að neitt hafi breyst og eru óundirbúnir (Black, 

Gregersen, og Mendenhall, 1992; Solomon, 1995; Stroh o.fl., 1998; Suutari og Brewster, 

2003). Málið getur flækst enn meir ef væntingar maka eru brostnar vegna slæmrar 

aðlögunar. Jafnframt þróa útsendir starfsmenn með sér væntingar löngu fyrir 

heimkomu. Þeir vilja oftast fá umbun og viðurkenningu í formi stöðuhækkunar þar sem 

reynsla þeirra nýtist. Væntingar eru einnig oft byggðar á því sem fyrri útsendir 

starfsmenn hafa fengið. Væntingar um nýja starfið eftir heimkomu er oft erfitt að byggja 

upp á raunsæan hátt vegna fjarlægðar. Huga þarf að væntingum utan vinnu sem snúa 

að húsnæði, hverfi og vinum sem eru allt þættir sem gætu hafa breyst á meðan dvölinni 

erlendis stóð. Þessar væntingar geta verið byggðar á misjöfnum grunni eftir því hvort 

viðkomandi hafi verið í tengslum við heimalandið og haldið við tengslaneti eða ekki 

(Stroh o.fl., 1998). 

Segja má að starfsmenn séu með óskrifaðan samning við stjórnendur og aðra innan 

skipulagsheildarinnar. Sá samningur hefur verið kallaður sálfræðilegi samningurinn. Í 

samningnum felast væntingar starfsmanna um hvernig meðferð þeir koma til með að fá 

hjá stjórnendum og öðrum starfsmönnum. Ef einstaklingum finnst umbun sína vera 

jafna eða meiri en framlag þeirra eru þeir líklegri til að verða skuldbundnari 

skipulagsheildinni. Ef væntingar standast hins vegar ekki verður útkoman líklega lakari 

frammistaða (Stroh o.fl., 1998). 
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Nýleg rannsókn Sánchez Vidal, Sanz Valle og Barba Aragón (2008) á spænskum 

heimkomnum starfsmönnum gaf til kynna að því ánægðari þeir voru með 

heimkomuferlið, þeim mun ólíklegri voru þeir til að hugsa um að leita að annarri vinnu. 

Því er það ljóst að aðlögunarferlið byrjar með undirbúningi starfsmanns við tilhugsunina 

að fara heim og tengist aðlögun nánum böndum. Hægt ætti að vera að afstýra 

óraunhæfum væntingum og auðvelda heimkomuferlið með því að undirbúa væntingar 

starfsmanns strax frá byrjun og með góðu heimkomuferli. 

4.2 Aðlögun 

Skortur á aðlögun eða misheppnuð aðlögun er einn algengasti orsakavaldurinn þess að 

útsendur starfsmaður fer heim áður en verkefni er lokið. Þegar heim er komið þarf 

einnig að aðlagast umhverfinu að nýju. Þannig tengjast þessi tímabil. Rannsóknir hafa 

sýnt að útsendir starfsmenn í skipulagsheildum, sem býðst krefjandi starfsmöguleikar 

við heimkomu, eiga auðveldara með aðlögun úti og eiga skipulagsheildirnar einnig meiri 

velgengni að fagna (Champoux, 2003; Stroh, 1995). Erlendar rannsóknir sýna að það að 

heimkomnir starfsmenn segi upp störfum er algengara en hjá innlendum starfsmönnum 

(Sanchez Vidal o.fl., 2008; Stroh o.fl., 1998; Suutari og Brewster, 2003). Annað virðist 

hins vegar vera uppi á teningnum hér á landi samkvæmt Maríu Fanndal Birkisdóttur 

(2009) sem kemst að því að starfsmannavelta er mun lægri hér á landi. Hún veltir því 

fyrir sér hvort það geti verið vegna þess að starfsmenn eru almennt ánægðari eða sætta 

sig við að hafa ekki fengið mikinn stuðning með heimkomuferli. Erlendar rannsóknir 

sýna einnig að evrópskar skipulagsheildir eiga ekki í eins miklum vandræðum með 

aðlögun útsendra starfsmanna og bandarískar og ber því að varast að draga of miklar 

ályktanir út frá bandarískum skipulagsheildum um skipulagsheildir annars staðar í 

heiminum (Stroh, 1995). 

Aðlögunarferlið hefst áður en útsendur starfsmaður kemur heim. Þegar komið er í 

nýtt umhverfi fyllist fólk ákveðinni óvissu sem tengist því hvað er samþykkt og ekki 

samþykkt af samfélaginu eða við hæfi og ekki við hæfi. Því er nauðsynlegt að minnka 

óvissu. Til að minnka óvissu þarf fyrst að móta sér einhverjar væntingar um nýja staðinn. 

Því næst hjálpar bein reynsla í nýja umhverfinu því að óvissa minnkar þegar fylgst er 

með hvað er samþykkt og hvað telst viðeigandi. Minnkun óvissu snýst þannig um stjórn 

á aðstæðum. Frá þessum sjónarhóli er hægt að sjá menningaráfall fyrir sér sem 
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sambland af neikvæðum viðbrögðum við atvikum í nýju, framandi umhverfi þar sem 

hinn ókunni skortir skilning á því sem fyrir augu ber. Fræðimenn hafa rætt hvort útsenda 

starfsmenn skorti skilning á heimalandinu við heimkomu, höfuðstöðvunum eða nýja 

starfinu eftir fjarveru í þrjú til fimm ár sem er algengur tími. Þrátt fyrir einhverjar 

heimsóknir á dvalartíma upplifa þeir umhverfið í heimalandi breytt sem og sig sjálfa. 

Almennt eru starfsmenn óupplýstir um þær breytingar sem hafa átt sér stað á meðan 

þeir voru í burtu. Því eru væntingar þeirra byggðar á röngum og úreltum forsendum við 

heimkomu og þeir eiga þar af leiðandi erfiðara með aðlögun en búast mátti við (Black, 

1992). 

Aðlögun heimkominna starfsmanna er fjölþætt líkt og útsendra starfsmanna og hefur 

verið skipt í þrjá þætti: Aðlögun í starfi, félagslega aðlögun (samskipti við fólkið 

samfélaginu) og aðlögun að almennu umhverfi og menningu. Vegna þess að útsendir 

starfsmenn byggja með sér væntingar áður en þeir koma heim í tilraun sinni til að 

minnka óvissu og ná stjórn á aðstæðum þá er talið að megi skipta aðlögun heimkominna 

starfsmanna í tvennt: Aðlögun fyrir heimkomu (fyrirframaðlögun) og aðlögun eftir 

heimkomu (aðlögun í heimalandi). Í líkani sem sett hefur verið fram af Black, Gregersen 

og Mendenhall eru þar að auki settir fram einstaklingsbreytur, starfsbreytur, 

skipulagsheildarbreytur og breytur er varða umhverfi utan vinnu eins og fjölskyldu og 

almennt umhverfi. Breyturnar eiga bæði við fyrirframaðlögun og aðlögun í heimalandi 

(Black o.fl., 1992). Út frá fyrrgreindri þrískiptingu verður nánar fjallað um aðlögun 

heimkominna starfsmanna. 

Margar rannsóknir hafa kannað samband væntinga, aðlögunar og þess hve líklegt er 

að útsendur starfsmaður haldist í starfi vegna þess að starfsmannavelta hefur reynst há 

eða allt að 10-25% eftir ár heima (Sanchez Vidal o.fl., 2008; Solomon, 1995). Jafnvel 

getur slæm aðlögun í starfi orsakað slæma frammistöðu (Black o.fl., 1992). Ástæða þess 

að margir taka að sér verkefni á alþjóðlegum vettvangi er oftast sú að væntingar eru um 

að það leiði af sér aukinn starfsframa innan skipulagsheildar (Suutari og Brewster, 

2003). Skýrt hlutverk í starfi minnkar óvissu og ætti því að auðvelda aðlögun í starfi 

(Black, Mendenhall, og Oddou, 1991). Öll samskipti milli útsends starfsmanns og 

höfuðstöðva um starfið ætti að minnka óvissuna og væntingar að verða nákvæmari 

(Black o.fl., 1992). Útsendir starfsmenn með væntingar um sjálfstæði í starfi sem farið 
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hefur verið fram úr hafa mælst með hátt stig skuldbindingar til skipulagsheildar og 

væntingar eru oft um umbun (Stroh o.fl., 1998). 

Væntingar sem byggjast upp allt frá byrjun alþjóðlegs verkefnis hafa áhrif á velgengni 

aðlögunar í starfi. Jafnframt hefur verið sýnt fram á að það að aðlögun fjölskyldu getur 

haft áhrif á starfsmann í vinnu. Einnig getur stefna skipulagsheildar haft áhrif á aðlögun 

heimkominna starfsmanna og hvort þeir haldist í starfi. Þjálfun fyrir brottför og 

viðeigandi og kerfisbundið valkerfi, vinnustaðamenning sem metur á jákvæðan máta 

verkefni útsendra starfsmanna hafa verið nefnd sem atriði sem hafa áhrif á aðlögun 

(Stroh, 1995). Mörgum hefur reynst erfitt að fóta sig í starfi eftir heimkomu vegna þess 

að léleg starfskynning, skortur hefur verið á starfsframaáætlun og vonbrigði hafa orðið 

mikil í endurkomuáfalli (Baruch og Altman, 2002). 

4.2.1 Menningaráfall 

Talið hefur verið að menningaráfall geti orðið í aðlögun að nýju menningarsamfélagi. 

Aðlögun hefur verið lýst sem U-laga kúrfu. Kúrfan skiptist í fjóra fasa: Byrjunarfasa eða 

hveitibrauðsdaga, vonbrigðafasa, menningaráfall, jákvæða aðlögun. Adler (1981) hefur 

komist að því að í enduraðlögun, sem er það að koma úr útlendri menningu í sína 

heimamenningu, taki hver fasi ekki jafn langan tíma. Fyrsta stig aðlögunarinnar er 

styttra, mánuður eða jafnvel nokkrar klukkustundir. Annað stig hefst því fyrr á 

aðlögunartíma heimkomins starfsmanns en útsends. Til að aðgreina aðlögunarferli 

heimkominna frá útsendum starfsmönnum hefur því verið líkt við W-kúrfu. Sumir 

fræðimenn hafa sameinað tvo miðjufasana í einn fasa og skipt ferlinu í þrjá hluta í stað 

fjögurra en almennt er talið að heildarferlið taki um eitt til eitt og hálft ár (Adler, 1981; 

Black og Gregersen, 1991). 
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5 Rannsókn 

Tilgangur með rannsókninni var að skoða upplifun útsendra starfsmanna á heimkomu 

eftir dvöl erlendis og hvernig undirbúningi heimkomunnar er almennt háttað á Íslandi. 

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er staðið að undirbúningi 

heimkomu útsendra starfsmanna á Íslandi og hvernig upplifa þeir heimkomuna? Reynt 

verður að varpa ljósi á heimkomuna frá sjónarhorni starfsmannsins í þeirri von að það 

komi íslenskum skipulagsheildum að gagni en það hefur nánast ekkert verið kannað á 

Íslandi. 

Rannsóknin fór fram með eigindlegri aðferð og var gerð forkönnun á undan 

rannsókninni sjálfri. Gögnum var safnað með viðtölum við heimkomna útsenda 

starfsmenn annars vegar og starfsmenn mannauðsdeilda hins vegar. Nánar verður 

fjallað um aðferðafræði rannóknarinnar hér á eftir undir kaflanum aðferð sem skiptist í 

úrtak og val á þátttakendum, gagnaöflun og gerð viðtalsramma, gagnagreiningu og 

lýsingu á greiningarferli, réttmæti og áreiðanleika og val á viðfangsefni og stöðu 

rannsakanda. 

5.1 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð sem á vel við þegar reynt er að 

skilja hvernig fólk túlkar upplifun sína, vinnur úr umhverfi sínu og hvaða merkingu það 

leggur í upplifun sína (Merriam, 2009). Í eigindlegum rannsóknum eru lítil úrtök og reynt 

að skilja þau djúpum skilningi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Mikilvægt einkenni eigindlegra rannsókna er að rannsakendur safna gögnum til að 

byggja upp hugmynd, tilgátur eða kenningar með aðleiðslu sem eru ekki fyrirframgefnar 

hugmyndir. Þannig byggjast eigindlegar rannsóknir upp í átt að kenningu byggða á 

athugunum og skynjun á frásögnum með því að vera á rannsóknarstaðnum (Merriam, 

2009). Eigindlegar aðferðir geta verið notaðar til að skilja flókin smáatriði um fyrirbæri 

eins og skynjanir og tilfinningar sem er erfitt að draga upp eða uppgötva með 

hefðbundnari rannsóknaraðferðum (Strauss og Corbin, 1998). 
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Almennt er litið á eigindlega rannsókn sem regnhlífarhugtak sem nær yfir margar 

ólíkar aðferðir innan eigindlegrar aðferðafræði. Innan eigindlegra rannsóknaaðferða er 

að finna það sem Merriam (2009) kallar grunneigindlega rannsóknaraðferð (e. basic 

qualitative research). Hún er ein sú algengasta af þeim og ber einkenni flestra hinna 

aðferðanna en þó ekki nógu sterklega til að geta talist til þeirra. Rannsóknin sem hér um 

ræðir mætti því telja til grunneigindlegra rannsókna. Helsta einkenni þeirra er að 

einstaklingar byggja raunveruleika sinn á samspili við félagslegan heim þeirra. 

Rannsakandinn hefur áhuga á því að skilja hvaða merkingu eitthvert fyrirbæri hefur fyrir 

þátttakendur. Merkingin er ekki uppgötvuð heldur byggð upp. Helsta markmiðið er að 

uppgötva og túlka merkinguna. 

Þegar rannsókn er unnin þarf að gæta vel að siðferði hennar sem felst meðal annars í 

því að gæta vel að vali á þátttakendum, hvernig farið er með persónugreinandi 

upplýsingar í rannsókninni og með hvaða hætti niðurstöður úr henni verða birtar svo að 

eitthvað sé nefnt. Óvarkárni við meðferð gagnanna getur valdið trúnaðarbresti og skaða 

auk þess sem það væri óvirðing við þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2003). Þess má 

geta að í rannsókn þessari var skriflegt samþykki fengið með tölvupósti þar sem 

þátttakendur voru jafnframt fræddir um hlutverk sitt, fyrirkomulag viðtals og tilgang 

rannsóknar. Áður en rannsókn hófst var hún skráð hjá Persónuvernd. Við úrvinnslu 

gagna og skráningu niðurstaðna var gætt hins ítrasta við að vernda persónugreinanleg 

svör með dulkóðun og þess að ekki væri hægt að rekja tilvísanir í svör til ákveðins 

þátttakanda. 

5.1.1 Úrtak og val á þátttakendum 

Í eigindlegum rannsóknum eru líkindaúrtök sjaldnast notuð þar sem markmiðið er ekki 

að alhæfa fyrir þýði heldur er m.a. notast við markmiðsúrtök, hentugleikaúrtök og 

snjóboltaúrtök sem kallast markviss úrtök (Merriam, 2009; Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Mörg heiti eru notuð og nokkurt misræmi er á milli 

fræðimanna hvað úrtökin heita og hvað er talið upp sem eigindleg rannsóknarúrtök. 

Úrtakið sem varð fyrir valinu í forkönnun fellur líklega best undir skilgreininguna 

hámarksfjölbreytni (e. maximum variation) samkvæmt Merriam (2009), því að 

rannsakandi reyndi að velja sem fjölbreyttasta starfsemi skipulagsheilda (sjá nánar í 

töflu 1). Skipulagsheildirnar þurftu að uppfylla þau skilyrði að vera með starfsemi á 
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erlendum vettvangi og að hafa sent starfsmenn í alþjóðleg verkefni. Í allt voru 

þátttakendur níu. 

 

Tafla 1: Þátttakendur í forkönnun 

    Starfsemi   Um ferli 

Skipulagsheild A   Einkafyrirtæki –  framleiðsla   
Ekkert sérstakt ferli, en þó 
praktísk mál í föstum skorðum 

Skipulagsheild B   Opinbert fyrirtæki - ráðuneyti   
Fast ferli sem þarfnast 
endurskoðunar 

Skipulagsheild C   
Einkafyrirtæki – hönnun og 
framleiðsla 

  Ferli í smíðum 

Skipulagsheild D   Opinbert fyrirtæki - ráðuneyti   
Fast ferli sem þarfnast 
endurskoðunar 

Skipulagsheild E   Opinbert fyrirtæki - stofnun   
Fast ferli sem þarfnast 
endurskoðunar 

Skipulagsheild F   Einkafyrirtæki – hönnun   Fast ferli, tiltölulega nýkomið á 

Skipulagsheild G   Einkafyrirtæki - flutningar   Fast ferli 

Skipulagsheild H   Félagasamtök   
Mjög fast ferli í sífelldri 
endurskoðun 

Skipulagsheild I   Félagasamtök   Fast ferli 

 

Mannauðsdeildir sem svöruðu upphaflegri beiðni rannsakanda um þátttöku játandi 

höfðu samband við starfsmenn sem þær völdu og fengu samþykki þeirra áður en 

rannsakandi fékk að hafa samband sjálfur. Ekki var um auðugan garð að gresja og 

endaði úrtakið þannig að viðtöl voru tekin við flesta þá starfsmenn sem rannsakandi 

fékk leyfi til að hafa samband við. Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa búið erlendis í 

lengri tíma en tvö ár og að sá starfsmaður hefði verið á landinu í sex mánuði til tvö ár 

byggt á ýmsum rannsóknum um aðlögunartímabil (Black og Gregersen, 1991). Úrtakið er 

talið falla undir skilgreininguna matsúrtak (e. judgment sampling) samkvæmt Sekeran 

(2003), sem er ein gerð af tilgangsúrtaki (e. purposive sampling), eða þýðingarmikið 

úrtak (e. critical case sample) samkvæmt Saunders, Lewis og Thornhill (2003) sem er 

einnig ein gerð af tilgangsúrtaki. Byggist það á því að úrtakið var háð ákveðnum 

skilyrðum og vali mannauðsdeilda sem rannsakandi valdi og vildu taka þátt. 

Þátttakendur urðu á endanum þrettán en sjá má bakgrunn þátttakenda nánar í töflu 2 

hér að neðan. 
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Tafla 2: Bakgrunnur viðmælenda 

Viðmælandi   Menntun   Hjúskapur   Börn   Lengd dvalar 

Viðmælandi 1   tæknifræði   
Í 
sambandi 
1 ár 

  
1 barn og 
1 
unglingur 

  
2 ár en maki og 
barn 1 ár 

Viðmælandi 2   viðskiptafræði   maki   1 barn   2 ár 

Viðmælandi 3   mannfræði   maki   3 börn   Tæp 3 ár 

Viðmælandi 4   hagfræði   maki   
1 
unglingur 

  8 ár 

Viðmælandi 5   hjúkrunarfræði   einstæður   0   Lengst 2 ár 

Viðmælandi 6   sagnfræði   maki   4 börn   3,5 ár 

Viðmælandi 7   lögfræði   maki   2 börn   
6 ár (5 í starfi og 
1 í námsleyfi) 

Viðmælandi 8   kennslufræði   einstæður   0   2ár 

Viðmælandi 9   stjórnmálafræði   maki   3 börn   Tæp 5 ár 

Viðmælandi 10   kennslufræði   einstæð   
1 
unglingur 

  4 ár 

Viðmælandi 11   tölvunarfræði   maki   1 barn   2,5 ár 

Viðmælandi 12   stjórnmálafræði   maki   1 barn   10 ár 

Viðmælandi 13   kerfisfræði   maki   
2 börn og 
1 ungl. 

  
3 ár, maki og 
börn 1 ár 

 

5.1.2 Gagnaöflun og gerð viðtalsramma 

Gögnum í eigindlegum rannsóknum er safnað með viðtölum, athugunum eða greiningu 

skjala (Merriam, 2009). Rannsóknarviðtöl geta verið af ýmsum gerðum en gróflega er 

hægt að flokka þau í mjög stöðluð, hálfstöðluð og óstöðluð viðtöl en þau eru öll viðtöl 

með tilgang (Merriam, 2009). Spurningar eru ýmist með fyrirframákveðnum 

svarmöguleikum eða bjóða upp á að viðmælandi tjái sig frjálst um viðfangsefnið, þ.e. 

lokaðar spurningar annars vegar eða opnar spurningar hins vegar (Helga Jónsdóttir, 

2003). Lokaðar spurningar eru notaðar í mjög stöðluðum viðtölum. Opnar spurningar 

eða blanda af opnum og lokuðum eru notaðar í hálfstöðluðum viðtölum og henta betur í 

eigindlegum rannsóknum (Merriam, 2009). Óstöðluð og hálfstöðluð viðtöl hafa þann 

tilgang að lýsa og öðlast skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og felast í samræðum þar 

sem tungumál og tjáning skiptir miklu máli. Þess vegna er mikilvægt að vanda vel 

orðavalið í spurningunum (Helga Jónsdóttir, 2003; Merriam, 2009). Mikill vandi getur 

verið að orða spurningar rétt svo að þær verði ekki leiðandi en það getur líka verið 
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nauðsynlegt að spyrja leiðandi spurninga til að sannreyna hvort spyrjandi túlki svörin 

rétt. Eigindlega rannsóknarviðtalið er tæknilega hálfstaðlað, þ.e.a.s. hvorki opið samtal 

né mjög staðlaður spurningalisti. Viðtalinu er stýrt samkvæmt viðtalsramma sem 

einblínir á ákveðin þemu og getur innihaldið tillögur að spurningum (Kvale, 1996). 

Rannsakandi þarf að vera einlægur, virkur hlustandi sýna hlýju. Viðtalsrammi þarf að 

vera utan um umræðuefnið þó að óstaðlað sé. Sá rammi getur verið misstífur eftir 

viðfangsefni. Viðtölin voru opin og rannsakandi gætir þess að umræðuefnið sé 

viðfangsefni rannsóknarinnar en stýrir umræðum ekki að öðru leyti (Helga Jónsdóttir, 

2003). 

Viðtöl voru aðalgögnin í rannsókn og könnun ásamt greiningarblöðum og 

þátttökuathugunum. Öll viðtölin voru tekin í eigin persónu. Annars vegar fór rannsóknin 

fram með stuttum viðtölum (örviðtölum) við mannauðsstjóra í forkönnun og hins vegar 

með lengri viðtölum við nokkra starfsmenn flestra þeirra skipulagsheilda í aðalrannsókn. 

Mannauðsstjórar eða staðgenglar þeirra voru spurðir fimm spurninga, opinna og 

lokaðra, um hvort og hvernig væri staðið að því þegar starfsmenn væru sendir utan og 

hvernig væri síðan tekið á móti þeim þegar þeir kæmu heim aftur. Það þótti nauðsynlegt 

að spyrja um þetta til að fá gleggri mynd af ferli viðkomandi skipulagsheilda fyrir 

útsendingu og heimkomu starfsmanna þeirra. Þessi hluti var ekki hljóðritaður heldur 

voru skrifaðar glósur á meðan viðtali stóð og strax eftir. Forkönnunin fór oftast fram 

með heimsókn á vinnustaðinn og fóru flest viðtöl fram á skrifstofu viðkomandi nema eitt 

í fundarherbergi og í tveimur tilvikum í síma vegna tímaleysis. Viðtölin voru frá ca. 15 

mínútum til 30 mínútna og tekin á tímabilinu 29. maí 2012 til 12. júní 2012. 

Aðalrannsóknin sneri að því að taka viðtöl við starfsmenn sem höfðu unnið verkefni 

erlendis en voru komnir heim. Byrjað var á því að hafa samband við mannauðsdeildir 

hinna ýmsu skipulagsheilda sem þóttu líklegar til að hafa viðmælendur á sínum snærum 

sem uppfylltu fyrrgreind skilyrði með kynningarbréfi og beiðni um viðtal í tölvupósti. Í 

framhaldinu og að undangengnu samþykki og upplýsingagjöf um hugsanlega 

viðmælendur var haft samband við starfsmenn með tölvupósti og fengið endanlegt 

samþykki fyrir þátttöku hjá þeim sem náðist í. Yfirleitt hafði mannauðsdeild fengið leyfi 

hjá viðkomandi starfsmönnum fyrir viðtali áður en upplýsingar um þá voru áframsendar. 
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Þegar samþykki lá fyrir voru bókuð viðtöl með tölvupósti og síma í einstaka tilvikum. 

Viðtölin voru öll tekin á tímabilinu 6. júní 2012 til 26. júní 2012. Í heildina voru tekin 

sextán viðtöl en aðeins var hægt að nota þrettán þar sem að tvö voru tekin við 

einstaklinga sem kom í ljós í viðtalinu sjálfu að uppfylltu ekki skilyrðin um að hafa aðeins 

dvalið hérlendis í tvö ár og ein upptaka eyðilagðist. Viðtölin voru frá tæpum 29 mínútum 

upp í 1 klukkustund og 20 mínútur en flest voru um það bil einnar klukkustundar löng. 

Viðtölin voru tekin á vinnustað hvers þátttakanda, ýmist í fundarherbergi eða skrifstofu, 

fyrir utan tvö viðtöl: Eitt sem fór fram í fundarberbergi í Gimli í Háskóla Íslands og hitt á 

heimili viðkomandi. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt form með lítilli fartölvu og að því 

loknu afrituð í ritvinnsluforriti. 

Gerður var viðtalsrammi til að halda utan um viðfangsefni viðtalanna og hann hafður 

til stuðnings í viðtölunum sjálfum, við aðalrannsókn og forkönnun. Viðtölin í 

aðalrannsókn voru byggð upp hálfstöðluð, með flestum spurningum opnum og 

rammanum var skipt upp í þemu. Spurningarnar voru byggðar á lesefni sem rannsakandi 

hafði farið í gegnum um útsenda starfsmenn og heimkomu þeirra en sjá má 

viðtalsrammann í viðauka 2. Viðtalsrammi var unninn með spurningar í huga um bæði 

undirbúning og upplifun á dvölinni erlendis annars vegar og hins vegar heimkomunni 

þar sem hvort getur haft áhrif á annað. Spurningar voru flokkaðar í eftirtöld þemu: 

Bakgrunn og menntun, útiveru og heimkomu almennt, aðlögun úti, aðlögun heima og 

tillögur. Viðtalsrammi tók ekki stórfelldum breytingum en orðalagi var breytt örlítið og 

tveimur spurningum bætt við eftir fyrsta viðtalið. Viðtölin einkenndust oftast af flæði og 

var rammanum ekki fylgt stíft eftir en jafnframt passað upp á að fá svör við öllu efninu. 

Gætt var að því að fylgja viðfangsefni viðtals en viðmælendur fengu frelsi til að tala og 

því var oft farið fram og til baka í þemu sem sköruðust á. Tvisvar gleymdist að spyrja 

spurninga en það kom ekki niður á rannsókninni því að svörin við þeim spurningum 

fólust að hluta til í svörum við öðrum spurningum. Viðmælendur voru misafslappaðir. 

Tvö viðtöl voru frekar stíf og var rammanum því vel fylgt eftir í þeim en þau voru 

jafnframt stystu viðtölin. Yfirleitt höfðu þátttakendur mikinn áhuga á viðfangsefninu og 

gáfu mikið af sér. 

Áður en viðtölin fyrir aðalrannsókn hófust voru gerð tvö reynsluviðtöl og var orðalagi 

aðeins breytt og ein spurning lagfærð eftir það. Reynslan af því að prófa viðtalsramman 
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kom sér vel fyrir rannsakandann sem fékk betur á tilfinninguna hvernig væri að taka 

viðtöl um þetta efni. Báðir viðmælendur í prufuviðtölunum höfðu flutt til útlanda, annar 

vegna starfs en hinn í nám og voru komnir heim aftur. Einnig má nefna að þau viðtöl 

sem reyndust ónothæf í rannsókninni sjálfri víkkuðu sjóndeildarhring rannsakanda og 

dýpkuðu skilning hans auk þess að vera góð æfing í viðtalstækni og prufukeyrslu á 

viðtalsrammanum. 

Eftir hvert viðtal voru skrifuð greiningarblöð ásamt því að punkta niður helstu atriði 

varðandi vettvang viðtals og fleira sem þótti skipta máli, með öðurm orðum var gerð 

svokölluð þátttökuathugun. Ef viðtöl fóru fram á skrifstofu var stundum truflun af síma 

og einkum í þeim lengri en það sló ekki viðmælendur út af laginu. 

5.1.3 Gagnagreining og lýsing á greiningarferli 

Mikilvægt er að byrja að greina gögnin jafnóðum og þeirra er aflað. Viðtölin þróast 

þannig með greiningunni en eftir að gagnaöflun er lokið eru þau greind nánar. Eftir 

hvert viðtal er mikilvægt að afrita það og kóða. Kóðun viðtala er hugtak sem notað er 

um það þegar ákveðin heiti yfir hugtök eru búin til til styttingar og einföldunar svo 

auðveldara verði að sækja tiltekinn hluta af gögnum. Greining gagna er ferli þar sem 

unnið er úr gögnunum með því að túlka, styrkja og draga úr. Þegar rannsakandi telur 

nóg komið af viðtölum fyrir rannsóknina eru viðtölin borin saman með kóðum og þeir 

kóðar sem skipta mestu máli að mati rannsakanda dregnir fram ásamt þemum og 

flokkaðir og um þá fjallað í niðurstöðum rannsóknar (Merriam, 2009). 

Samkvæmt Strauss og Corbin (1998) er hægt að greina viðtöl með kóðun sem skiptist 

niður í þrjár gerðir, opna kóðun (e. open coding), öxulkóðun (e. axial coding) og 

markvissa kóðun (e. selective coding). Opin kóðun viðtala er það ferli þegar hugtök eða 

kóðar eru fundnir og eiginleikar og víddir eru uppgötvaðar í gögnum. Fundnir eru 

undirflokkar með því að setja svipaða kóða saman. Öxulkóðun er það ferli þegar fundin 

eru nánari tengls flokka við undirflokka þeirra. Markviss kóðun er felst í að samþætta og 

endurbæta kenninguna sem hefur verið fundin með hinum tveimur kóðunarferlunum. 

Eins og áður sagði eru gögn rannsóknarinnar fyrst og fremst viðtöl. Í aðalrannsókn 

eru þau hálfstöðluð með flestum spurningunum opnum. Einnig voru unnin 

greiningarblöð ásamt þátttökuathugunum. Afrituðu viðtölin voru lesin vel yfir og greind 

með hliðsjón af opinni, öxul- og markvissri kóðun samkvæmt Strauss og Corbin (1998) 
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án þess að fylgja grundaðri kenningu til hlítar. Auk viðtalanna sjálfra var litið til 

greiningarblaða og þátttökuathugana þegar gögnin voru greind og kóðuð. Greining 

gagna fór fram um leið og þeirra var aflað eins og Silvermann (2000) og Merriam (2009) 

leggja ríka áherslu á. Með aðstoð samtímagreiningar var fundinn út fjöldi viðtala með 

því að rýna samtímis í gögnin til að vita hvort komið væri nóg til að geta byggt upp 

kenningu. Þegar fjögur viðtöl höfðu verið afrituð og greind var gert eitt sameiginlegt 

greiningarblað þar sem dregin voru fram atriði sem voru ólík og lík. Þá þegar voru 

áberandi kóðar komnir í ljós og út frá þeim var haldið áfram. Kóðunum var skipt í tvo 

meginflokka, þá sem voru ákveðnir fyrir fram upp úr viðtalsramma og þá sem spruttu 

upp úr gögnunum. Sem dæmi um kóða sem spratt upp úr gögnunum má nefna hrun og 

árstíð flutninga en sem dæmi um þá sem voru ákveðnir fyrir fram má nefna tungumál og 

aðdraganda heimkomu. Valdir kóðar voru svo gerðir að flokkum undir aðalflokkunum, 

aðlögun, upplifun, væntingar, þekkingarmiðlun og hringrás. Til að auðvelda yfirsýn og 

úrvinnslu voru valdir flokkar og kóðar settir upp í töflu. Inn í hvern flokk voru svo sett 

stikkorð sem þóttu mest lýsandi fyrir hvern viðmælanda og athugasemdir varðandi 

viðtalið eða viðmælanda. Flokkarnir voru út frá þessu njörvaðir enn frekar niður með 

einföldum lista þar sem skoðuð voru tengsl og að lokum valdir þeir flokkar sem fjallað 

yrði um í niðurstöðum ásamt undirflokkum. 

Greining gagna í forkönnun var mun einfaldari því að ekki var um að ræða afritun, 

kóðun og flokkun eins og í hefðbundinni rannsókn. Á hinn bóginn voru svörin tekin 

saman og fundið út hvað væri sameiginlegt með þeim og horft á þau út frá samhengi við 

aðalrannsókn. Svörin voru stutt og aðeins notast við glósur úr stuttum viðtölunum. 

5.1.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Nokkur atriði geta tryggt réttmæti rannsóknar. Eitt þeirra er að rannsakandi greini frá 

eigin reynslu og bakgrunni og hvaða hagsmuni hann hafi af rannsókninni. Jafnframt 

þurfa athafnir og ákvarðanir er snúa að viðtölunum að vera gagnsæjar (Helga Jónsdóttir, 

2003). Fjallað verður um stöðu rannsakanda hér fyrir neðan. Til að tryggja réttmæti og 

áreiðanleika þarf að auki að byggja rannsóknina upp þannig að gætt sé að siðferði 

(Merriam, 2009). Í viðtölum getur rannsakandi staðfest réttmæti með því að endursegja 

afmarkaða hluta viðtalsins og með því að spyrja út í svarið til að fá það staðfest af 
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viðmælanda hvort túlkun rannsakanda sé rétt eða ekki og að því var gætt í hverju viðtali 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

Rannsóknir eru vísindalegar, krefjandi eða áreiðanlegar ef rannsóknaráætlunin er 

unnin af vandvirkni þar sem staðlar eru vel skilgreindir og viðurkenndir af 

vísindaheiminum (Merriam, 2009). Góður aðferðafræðikafli er stór hluti af því að sýna 

fram á réttmæti eigindlegra rannsókna. Þar skal nákvæmlega greint frá því hvernig 

rannsakandi bar sig að og að allt hafi verið unnið eftir viðurkenndum aðferðum 

vísindaheimsins. Þannig á lesandi að geta dæmt fyrir sig eftir lestur þess kafla (Merriam, 

2009). Í þessu sambandi er jafnframt talað um að það þurfi að vera hægt að sýna fram á 

að niðurstöður standist. Til að ná því markmiði er jafnvel leitast við að fá fleiri en einn til 

að greina gögnin, gagna aflað hjá fleiri en einum þátttakanda, fleiri en ein aðferð notuð 

eða gögnin skoðuð út frá fleiri en einni kenningu. Ef trúverðugleika er náð er rannsóknin 

talin traust. Lesanda er svo gert að meta hvort eigin aðstæður séu svipaðar þeim sem 

verið var að skoða eða hvort niðurstöðurnar gætu yfirfærst þangað (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

5.1.5 Val á viðfangsefni og staða rannsakanda 

Hugmynd að verkefninu varð smám saman til eftir miklar vangaveltur. Nokkrar 

hugmyndir voru bornar undir Svölu Guðmundsdóttur og ræddar en hún varð síðar 

leiðbeinandi við ritgerðarsmíðina. Allar hugmyndir voru innan alþjóðlegrar 

mannauðsstjórnunar þar sem áhugi rannsakanda lá. Val á viðfangsefni tengdist reynslu 

og bakgrunni rannsakanda sem hefur unnið sem starfsmannastjóri og dvalið erlendis 

með fjölskyldu. Vinna fór hægt af stað en komst á skrið í maí 2012 með undirbúningi 

viðtala eftir lestur helstu fræðigreina og bóka frá því í byrjun sama árs. 

Vegna undangenginnar reynslu og upplifunar eftir að hafa flutt til útlanda og snúið 

heim aftur eftir þriggja og hálfs árs fjarveru og fundið fyrir áhrifum hrunsins er staða 

rannsakanda keimlík því sem flestir viðmælendur í aðalrannsókninni hafa upplifað. Þessi 

reynsla gaf rannsakanda innsæi í heim þeirra sem hafa snúið aftur eftir fjarveru frá 

heimalandinu. Þessi bakgrunnur hefur óhjákvæmilega haft áhrif á það hvernig 

rannsakandi hefur spurt og túlkað svörin þrátt fyrir að hafa reynt að vera mjög 

meðvitaður um þá afbökun sem eigin reynsla og upplifun getur valdið enda margar 

ólíkar sögur á ferð og upplifun manna á ýmsa vegu. 
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6 Niðurstöður 

Hér verður fjallað ítarlega um niðurstöður könnunar annars vegar og rannsóknar hins 

vegar eftir greiningu gagna. Kaflinn skiptist í þrjá hluta, forkönnun, aðalrannsókn og 

samantekt þar sem helstu niðurstöður bæði könnunar og rannsóknar verða teknar 

saman og reynt að svara rannsóknarspurningu eftir bestu getu. Niðurstöðum 

aðalrannsóknar er skipt í fimm hluta eftir flokkum sem komu fram við greiningu gagna. 

Flokkarnir sem um ræðir eru: Aðlögun, upplifun, væntingar, þekkingarmiðlun og 

hringrás. Til að rökstyðja niðurstöður frekar verður vitnað beint í viðmælendur eftir því 

sem við á en annars óbeint. Umfjöllunin hefst á forkönnun til að fá betri mynd af 

undirlendinu. 

6.1 Forkönnun 

Fyrst má taka fram að þegar viðtöl við mannauðsstjóra eða mannauðsdeildir voru tekin 

var talsverður tími liðinn frá því að þeir sem tóku þátt í rannsókninni fóru utan. Það kom 

glögglega í ljós í rannsókn og könnun að ferli viðkomandi skipulagsheilda hafði breyst 

umtalsvert í millitíðinni. Eðlilegt er að stækkandi skipulagsheildir breyti til og þróist til 

hins betra. Ekki verður hjá því komist að bera að einhverju leyti saman svör 

mannauðsstjóra og útsendra starfsmanna í þeim tilvikum þar sem sömu efni koma upp. 

Helstu niðurstöður úr forkönnun eru þær að skipulagsheildir eru oft með eitthvert 

ferli fyrir útsenda starfsmenn og var ákveðið samhengi á milli þess hve lengi 

skipulagsheildin hafði verið að senda starfsmenn út og hvort það hafði verið upphaflegt 

markmið í starfsemi þeirra. Skipulagsheildir læra yfirleitt af mistökum og reynslu ef 

miðað er við útkomu úr þessari rannsókn. Þó má fullyrða að ferlið sé frekar laust í 

reipunum og jafnvel enn í mótun á einhverjum stöðum. Á einum stað var ferlið í mjög 

föstum skorðum og eftirfylgni mikil og í raun til fyrirmyndar samkvæmt fræðunum. Á 

öðrum stað var ferlið mjög staðnað og reglur brotnar eftir hentisemi skipulagsheildar 

frekar en starfsmanns. Þar töluðu starfsmenn um að taka þyrfti meira tillit til 

nútímasamfélags og endurbæta kerfið sem þó má segja að hafi haldið vel utan um öll 

praktísk mál og skriffinnsku. Kerfið er losaralegt þegar kemur að utanumhaldi um 
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„mjúku“ málin sem snerta starfsmenn og fjölskyldur þeirra og er jafnvel alger skortur á 

slíku utanumhaldi. 

Athygli vakti að skipulagsheildir, sérstaklega einkafyrirtæki, senda oft starfsmenn 

utan til skamms tíma eða tveggja ára sem er oft talinn rétt ríflega tíminn sem það tekur 

að aðlagast almennt, að samskiptum og starfi (Black og Gregersen, 1991). Í flestum 

tilvikum spilaði hrunið stórt hlutverk í því að dregið var úr því að senda starfsmenn utan. 

Í sumum tilfellum var starfsmönnum jafnvel haldið lengur erlendis. Ástæður gátu einnig 

verið þær að störf voru lögð niður á öðrum staðnum, úti eða heima. 

Athyglisverðast þótti að í heimkomuferlinu er víða pottur brotinn. Það átti við í sex 

tilvikum af níu sem kannaðir voru. Þær niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Maríu 

Fanndal Birkisdóttur (2009) á heimkomu útsendra starfsmanna íslenskra skipulagsheilda 

og rannsókn Önnu Aradóttur (2005) á útrás íslenskra fyrirtækja. Rannsóknir hafa sýnt að 

margir starfsmenn koma heim áður en verkefni lýkur vegna óánægju og takmarkaðrar 

aðlögunar úti en einnig að starfsmenn hætta fljótlega eftir heimkomu (Stroh, 1995). 

Aðeins tvær skipulagsheildir sögðust vera með hæfnismat á þeim einstaklingum sem 

kæmu til greina til að fara utan. Ekki kom ekki fram hvort það hæfnismat væri lagt fyrir 

fjölskylduna alla því að fram hefur komið að oft eru það fjölskyldumeðlimir sem geta illa 

aðlagast en ekki starfsmenn og það getur verið ástæða snemmbúnnar heimkomu. 

Erlend verkefni eru dýr og þess virði að undirbúa vel svo þau misheppnist ekki og hætta 

verði á því að verðmæt þekking fari til spillis. Vísbendingar voru um að tvær 

skipulagsheildir hefðu tekið sig á og komið á föstu ferli. Önnur hafði lokið vinnu við að 

bæta heildarferli með heimkomu í huga ásamt því að byggja upp alþjóðlega 

mannauðsdeild en hin skipulagsheildin vinnur að því koma sér upp heildarferli þegar 

þessi rannsókn er framkvæmd og er hefur lokið ferli fyrir útsenda starfsmenn. 

Einn viðmælandi hafði á orði þegar spurt var út í undirbúning heimkomu að til væri 

bæklingur um heimkomu sem allir fengju en sama hvað væri mikið lagt upp úr því að 

segja starfsmönnum að lesa hann gerðu þeir það sjaldnast. Viðmælanda fannst því að 

fólk þyrfti að reka sig á. Hjá öðrum viðmælanda var góður undirbúningur og reynt að 

tryggja góða heimkomu með skýrslutöku þar sem félgagslegur og starfstengdur árangur 

var ræddur. Þar er því ef til vill ágætis lausn að fylgja bæklingi eftir með viðtali og 

skýrslutöku sem snýr að félagslega þættinum ekki síður en þeim starfslega. 
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Ákveðin hætta er á því að sá sem snýr aftur heim, „snúbúi“, fái áfall við heimkomu og 

þá oftast nokkrum mánuðum eftir heimkomu. Því er mikilvægt að geta leitað til 

ráðgjafa, sálfræðings eða sambærilegs fagmanns. Einn viðmælandi sagði að það hefði 

verið nefnt í boði en þegar starfsfólkið var spurt í rannsókn var því ekki kunnugt um það. 

Einnig hefði vinnustaðamenning alfarið hafnað því og jafnvel útskúfað þann sem 

viðurkenndi að leita sér slíkrar aðstoðar ef marka mátti orð nokkurra starfsmanna. 

Aðeins hjá einni skipulagsheildinni, þar sem störfin voru þess eðlis að mikilvægt var að 

geta leitað til sálfræðings, var það í boði og eftirfylgni höfð með því að það væri gert. 

Þannig kom í ljós að „mjúku“ og persónulegu málin eru oft í ólestri. Praktísku málin eru í 

ágætis farvegi og þeim mun betri eftir því sem skipulagsheildin hafði sent fleiri 

starfsmenn á staðinn áður. 

Þegar spurt var um starfsmannaveltu, sem er viðkvæm spurning, var víðast svarið að 

vel væri haldið utan um starfsmannamál eftir heimkomu en oft var ekki hægt að tryggja 

sama starf eða stöðuhækkun eftir heimkomu og þyrftu þessir einstaklingar því oft að 

bíða þolinmóðir eftir að rétta starfið losnaði. 

Tekið var vel í að veita aðgang að viðmælendum eða upplýsingar um starfsmenn 

ýmist að undangengnu samþykki þeirra sjálfra eða það veitt rannsakanda beint. 

Þó svo að lítill gaumur hafi verið gefinn að heimkomunni hjá flestum 

skipulagsheildum varð rannsakandi var við aukinn áhuga á því að halda betur utan um 

hana. Allt benti til að fleiri einkafyrirtæki væru að bæta sig í því. Opinber fyrirtæki eru 

með mjög fastann ramma en virðast lítið sinna öðru en því praktíska við flutninga og 

starf við heimkomu ef á við. Ein félagasamtök voru með gott heildarferli fyrir útsenda 

starfsmenn og heimkomu þeirra. Margar skipulagsheildir reyndust senda starfsmenn út 

til skamms tíma í senn, eða aðeins tvö ár. Þetta vakti sérstaka athygli. Flestar 

skipulagsheildir voru með eitthvert ferli í sambandi við útsenda starfsmenn og því ætti 

að vera auðvelt að prjóna ferli í sambandi við heimkomuna við það og festa heildarferlið 

betur í sessi sem eina hringrás. Þá yrði allt ferlið markvissara. 

6.2 Aðalrannsókn 

Hver einstaklingur hefur upplifað heimkomuna á sinn sérstæða hátt. Margt nýtt kom í 

ljós í rannsókninni sem vonandi getur orðið til hagsbóta fyrir skipulagsheildir og útsenda 

starfsmenn þeirra. Eitt af þeim atriðum sem gera má ráð fyrir að geti haft áhrif á 
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heimkomuna er fyrri reynsla erlendis. Kom á óvart hve margir bjuggu yfir slíkri reynslu. 

Ekki var öll sú reynsla sambærileg. Margt bendir til þess í rannsóknum að aðlögun 

útsends starfsmanns og heimkomins sé með svipuðum hætti en heimkoman mun 

erfiðari (Black og Gregersen, 1991). Ekki fannst nein regla þar á svo mark sé á takandi á. 

Sumir þeirra sem aðlögunin var auðveld úti áttu erfitt með að koma heim. Hugsanlega 

áttu atriði eins og hrunið, menningarleg fjarlægð og lífskjaramunur þátt í því. Aðrir áttu 

erfitt bæði úti og heima en þar spilaði ef til vill skortur á reynslu. Viðtalsramminn var 

unninn þannig að spurt var fyrst út í hvernig hefði gengið að aðlagast úti og svo heima 

og hefur það því sennilega haft einhver áhrif á niðurstöður. Einn viðmælandi sagði að 

hann vissi um of mörg dæmi þess að Íslendingar kvörtuðu yfir því að hitt og þetta væri 

ekki eins og á Íslandi og þegar heim var komið kvörtuðu þeir yfir að hitt og þetta væri 

ekki eins og úti. Fjarlægðin gerir fjöllin blá og mennina líka, segir máltækið og á það vel 

við hérna. Sá viðmælandi og maki hans voru því ákveðnir í að njóta þess besta sem 

dvölin úti hefði upp á að bjóða og sætta sig síðan á sama máta við að koma heim og 

njóta alls þess góða við Ísland. Oft getur jákvætt viðhorf skilað sér í ánægjulegri upplifun 

og lund (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2010, 2011). Þá má einnig fastlega gera ráð fyrir 

að með stjórnun væntinga starfsmanna yrði auðveldara fyrir þá að tileinka sér nýja hluti 

og ganga í gegnum þær miklu breytingar sem flutningar á milli landa eru (Suutari og 

Brewster, 2003). Ferli alþjóðlega verkefnisins einskorðast nánast eingöngu við það sem 

lýtur að flutningunum sjálfum í flestum tilvikum. Af því er ljóst að „mjúku“ málin eru 

nánast alveg gleymd hjá skipulagsheildum og þurfa flestir starfsmenn að vinna í þeim 

hjálparlaust og mismunandi er hve færir þeir eru í því. Þar spilar einnig inn í hve erfiður 

flutningurinn úr landi reynist eða við heimkomu. Út frá viðtalsgögnum var upplifun á 

heimkomu skipt í tvö sjónarhorn, annars vegar út frá starfi og hins vegar einkalífi. Hér 

getur verið um gjörólíkar upplifanir að ræða sem þó hafa áhrif hvor á aðra. Hvor fyrir sig 

getur vitanlega verið undir áhrifum maka og fjölskyldu. 

Ákveðið var við greiningu gagnanna að skipta völdum kóðum í flokka og undirflokka. 

Kafli þessi skiptist því í eftirfarandi meginflokka eftir greiningu: Aðlögun, upplifun, 

væntingar, þekkingarmiðlun, hringrás og svo flokka þar undir. Jafnframt var ákveðið að 

teikna upp tengsl milli niðurstaðna eins og sjá má á mynd í samantekt. 
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6.2.1 Aðlögun 

Almennt voru viðmælendur í rannsókninni frekar jákvæðir um aðlögun bæði heima og 

úti. En þegar spurt var nánar út í hluti eins og tungumál og hvað hefði verið erfitt kom 

fleira í ljós. Aðlögun blandast hér nokkuð hugtakinu upplifun og runnu svörin oft saman 

þegar spurt var annars vegar út í upplifun og líðan við heimkomu og hins vegar aðlögun. 

Tungumál var yfirleitt ekki vandamál erlendis hjá viðmælendum því að enska er að 

mestu notuð við störf en í þeim samfélögum þar sem enska er ekki almenna tungumálið 

kom fram að það „kom alveg svona þriðja víddin inn í samfélagið“ (7) að geta brugðið 

því við að skilja og tala tungumál innfæddra. Annar viðmælandi nefndi að hann hefði 

talað ensku í vinnunni en það hefði komið sér vel að tala mál innfæddra í matarhléi og 

þegar hist var utan vinnu. Tungumálið er helsti lykillinn að samskiptum og skiptir því 

heilmiklu máli um það hvernig tekst að aðlagast. Einn viðmælandi sagðist hafa tekið 

stúdentspróf í skyldu tungumáli og gat því lesið fréttir en átti erfitt með að tala. Þar var 

auðvelt að bjarga sér á ensku. Erfiðast var fyrir þá sem voru þar sem tungumálið er mjög 

ólíkt íslensku og ekki af indóevrópskum uppruna að ná til innfæddra sem ekki tala 

ensku. Þegar til þurfti var notast við túlk við störf og voru því augljóslega samskipti við 

innfædda aðra en samstarfsmenn í lágmarki. Maki eins viðmælanda einangraðist vegna 

þess kunnuáttuleysis í tungumálinu og var óánægður. Önnur hlið er því á hvernig 

börnum og mökum tekst að spjara sig í tjáskiptum þar sem meira ríður á hjá þeim að 

geta átt samskipti við innfædda. Enn og aftur getur tungumálið verið stór þáttur í 

aðlögun barna við heimkomu þar sem þau hafa oft misst úr móðurmálskennslu í langan 

tíma. Nánar verður rætt um það síðar undir kaflanum upplifun. 

Aðlögun í starfi gekk oftast vel úti en í einu tilvikinu nefndi viðmælandi að engin 

starfsþjálfun hefði farið fram. Viðkomanda var „hent í djúpu laugina“ og varð að reka sig 

á og læra þannig: 

en upplýsingarnar sem ég fékk ... um starfið mitt, hvað myndi gerast, hvað 
gerist venjulega þegar fólk flytur út og svoleiðis voru eiginlega engar. En ég 
var ekki nógu búin undir starfið úti nógu vel. Þegar ég kom þangað þá var 
mér bara svona skellt út í það. Mér fannst ég ekki fá leiðsögn, þar vantaði 
algjörlega uppá (10). 

Þessi viðmælandi hafði hins vegar góða aðlögunarhæfni að eigin mati vegna reynslu 

sinnar og tíðra dvala erlendis áður fyrr. Annar viðmælandi talaði um mikið stress og álag 
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í vinnunni sem hefur líklega haft áhrif á það að hann sótti um að koma heim eftir aðeins 

tvö ár í ótímabundnu starfi. Enn annar talaði um álagið í vinnunni erlendis og að hann 

hefði verið hissa á því að komast heill út úr því og var að vonum feginn að koma heim. 

Aðlögun getur tekið tíma og einn hafði á orði að almennt séð væri starfsmaður kominn 

inn í starfið fyrst á öðru ári þegar hann væri farinn að þekkja samstarfsfólkið og hvað 

skipti máli og hvað ekki. Sama ætti við um samfélagið, það tæki um það bil ár. Fleiri voru 

sammála því að það tæki um eitt ár að aðlagast nýju samfélagi og nokkrir 

viðmælandendur minntust á að það hefði líka tekið um ár að lenda hér heima: „Núna 

þegar ég lít til baka, ég held það taki alveg ár að lenda þótt að við séum bæði Íslendingar 

og gangi í vinnu“ (7). Í sambandi við störfin hér heima gekk það yfirleitt vel en þó töluðu 

nokkrir um „alveg nýjan vinnustað“ eftir heimkomu. En einn sasgðist hafa átti erfitt með 

að hafa fengið að vita mjög seint hvað hann ætti að gera, þ.e.a.s. daginn fyrir fyrsta 

vinnudag. 

Félagsleg aðlögun úti var nátengd samskiptum við innfædda. Viðmælendur sögðust 

margir mestmegnis hafa umgengist aðra Íslendinga í sama landinu. Algengasti 

félagsskapurinn var þó við aðra útsenda starfsmenn því að oftast eiga þeir helst samleið: 

„til að byrja með voru kollegar á sömu bylgjulengd aðrir Skandinavar“ (7). Eftir að 

útsendir starfsmenn eignðust börn varð meiri tenging við innlent fólk og þeir fóru að 

kynnast því betur. Margir kynnust fólki í gegnum börnin og skólana. Sumir gátu valið um 

alþjóðlega skóla eða innlenda og þá spilaði inn í á hvaða tungumáli kennslan færi fram. 

Ef börnin fóru í alþjóðlega skóla fóru foreldrarnir ósjálfrátt að umgangast meira aðra 

útlendinga í landinu en meira innfædda ef börnin voru í innlendum skólum. Í einu 

landinu er Íslendingafélag og sterk hefð fyrir félagsskap Norðurlandabúa og í einhverjum 

tilvikum sökktu makarnir sér í félagsstörf. Makafélög voru einnig starfandi hjá mökum 

diplómata. Einn viðmælandinn sagði að þau hjónin hefðu ekki átt samleið með 

innfæddum vegna ólíkra lífsskoðana og því sóttu þau mikið í aðra íslenska starfsfélaga. 

Enginn viðmælandi minntist á félagslega aðlögun við heimkomu, hvorki að hún hefði 

verið erfið né auðveld. Flestir sögðust ánægðir með að vera í faðmi fjölskyldunnar og 

hitta vini. Einn viðmælandi minntist þó á að hann teldi sig ekki enn hafa fengið tíma til 

að hitta alla vini sína vegna anna og taldi það erfitt. Annar sagði að það hafi aldrei verið 

eins mikið félagslíf hjá þeim og úti þar sem þau voru svo dugleg að halda matarboð og 

fara út að hitta fólk. Maki viðkomandi sagðist sakna þess eftir heimkomuna. 
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6.2.1.1 Aðdragandi heimkomu og undirbúningur 

Sé litið á gögnin út frá því hvort starfsmenn hafi komið heim áður en verkefni var lokið 

og þar með getað talist misheppnað þá átti það ekki við. Flest verkefnin voru aðeins til 

ákveðins tíma og í einhverjum tilvikum í boði að framlengja en ekki sóst eftir af hálfu 

starfsmanna. Þrír viðmælendur sóttu um að koma heim áður en verkefni lauk en í einu 

tilvikinu var verkefninu nánast lokið og hægt að klára það heiman frá. Einn viðmælandi 

var í föstu starfi til óákveðins tíma og fékk ekki starf við heimkomu. Einn viðmælandi 

kom heim til að eiga barn og fara í barnseignarorlof en aðstæður breyttust á þeim tíma 

þannig að sá viðmælandi fór aldrei út aftur. Nokkrir voru kallaðir fyrr heim vegna 

aðkallandi verkefna heima og þar með má segja að skipulagsheildin hafi stjórnað því að 

starfsmenn komu fyrr heim. 

Aðdragandi heimkomu var víða stuttur og bar brátt að af ýmsum ástæðum. Oft vegna 

þess að skipulagsheildin þurfti snögglega á starfskröftum viðkomandi að halda heima. 

Einn viðmælandi hafði þetta að segja: 

Ég var beðinn um að hraða heimkomu ... sem er svona harkalegt að því 
leytinu til að krakkarnir fara út úr skólanum og í annan bekk hér … þú veist, 
auðvitað var það ekki svona óskastaða en eftir á að hyggja þá, þú veist, var 
það ekkert alslæmt. Alls ekki, vegna þess að í okkar tilviki þá koma krakkarnir 
inn í skólann, ná að kynnast krökkum á vordögum sem að svona einhverju 
leyti hjálpar þeim inn í sumarið ... það eru alltaf plúsar og mínusar og þetta 
var náttúrulega geysilegt átak en svona eftir á að hyggja þá er þetta, kom 
þetta nokkuð vel út ... getur verið erfitt líka (9). 

Annar viðmælandi talaði um „smá vesen að fá ekki að klára skólaárið“ (6) fyrir börnin og 

einnig minntist hann á stress varðandi húsnæðismál og vinnuleit maka varðandi svo 

stuttan fyrirvara. Jafnframt bar á því að dvölin úti hafði ekki gengið sem skyldi, heimþrá 

gerði vart við sig og sótt var um flutning heim. Þegar um fleiri fjölskyldumeðlimi er að 

ræða, sér í lagi börn, flækjast málin iðulega. Ákjósanlegur aðlögunartími til að kveðja og 

undirbúa heimförina væri sex til tólf mánuðir. Algengt var að fólk flytti heim, með eða 

án fjölskyldu, með þriggja mánaða fyrirvara. Annar mikilvægur þáttur í undirbúningi fyrir 

heimkomu er ný staða og nýtt heimili, rétt eins og þegar flutt er út en stuðningur er 

minni og jafnvel enginn við heimkomu því að lítill skilningur er á hve mikið rót það er 

fyrir fjölskyldu og einstaklinga lesið er í svör viðmælenda. 
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Mjög misjafnt var hvernig haldið var á málum í sambandi við starf við heimkomu af 

hendi vinnustaðar. Tveir viðmælendur voru aðeins í tímabundnum verkefnum og höfðu 

því ekki fast starf við heimkomu. Það vissu þeir fyrir fram en í öðru tilvikinu reyndist það 

samt sem áður erfitt, sérstaklega í ljósi bágs atvinnuástands í kjölfar hrunsins. Honum 

varð á orði að „erfiðast við heimkomuna hafi verið óvissan að vera atvinnulaus“ (3). Í 

hinu tilvikinu átti það ekki við því að annað starf beið viðmælanda. Einn viðmælandi fór 

á eftirlaun við heimkomu en vann ýmis verkefni þrátt fyrir það tengd fyrra starfi vegna 

sérfræðikunnáttu sinnar eftir dvölina erlendis. Einn viðmælandi fékk ekki starf við 

heimkomu hjá sama vinnuveitanda en var boðið að taka við svipaðri stöðu í öðru landi 

sem hann gat ekki hugsað sér að þiggja. Einn viðmælandi kom heim í barnseignarorlof 

og stóð til að hann færi út aftur eftir það en vegna breyttra aðstæðna hjá skipulagsheild 

fór viðkomandi í nýtt starf hjá skipulagsheildinni hér heima í staðinn. Í einu tilviki var 

starf lagt niður vegna niðurskurðar í kjölfar hruns og viðkomandi sendur í afleysingar í 

annað land í eitt ár en eftir það tók viðmælandi við nýju starfi hér á landi sem hann fékk 

að vita af kvöldið áður en hann átti að mæta á ný til vinnu. Þetta er á hinn bóginn alls 

ekki lýsandi fyrir þennan vinnustað því að aðrir viðmælendur þaðan sögðust hafa fengið 

að vita um næsta starf sitt með góðum fyrirvara. Staða eins viðmælanda var mönnuð við 

heimkomu og því búin til ný staða sem var með svipaða ábyrgð en neðar á skipuriti. 

Aðrir gengu frekar auðveldlega inn í svipuð störf aftur. 

6.2.1.2 Maki í vinnu 

Í nær öllum tilvikum var maki ekki að útivinnandi en margir þeirra fóru í nám og einnig 

var eitthvað um að kvenfólkið væri í fæðingarorlofi eða með ungabörn heima. 

Starfsferill makanna var í langflestum tilvikum í biðstöðu á meðan útiveru stóð. Einn 

maki fékk atvinnuleyfi sem nýttist ekki vegna hás atvinnuleysis á staðnum og því erfitt 

að styðja betur viðkomandi í slíku tilfelli. Í einu tilviki þar sem um karlkyns maka var að 

ræða tók verulega á fyrir hann og maka að vera án vinnu fyrsta eina og hálfa árið 

erlendis. Parið hafði búist við því að makinn fengi vinnu en það reyndist erfitt án þess að 

tala tungumálið eins og innfæddur og var þá íhugað að fara heim en makinn fór í nám í 

staðinn. Sumir makar voru það stutt úti að þeir gátu komið aftur í sama starf. Aðrir 

héldu námi áfram eftir heimkomu og einhverjir fóru beint í atvinnuleit með mismunandi 

árangri. Gat sú atvinnuleit tekið á því að erfitt var að komast aftur í vinnu eftir langt hlé. 
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Aðeins einn makanna var enn án atvinnu þegar viðtöl voru tekin. Í því tilviki var 

fjölskyldan búin að vera heima í rétt rúmt ár og það hafði komið sér vel fyrsta hálfa árið 

að vera heima með börn og koma fjölskyldu fyrir en eftir það var fjárhagsstaðan orðin 

erfið. Algjör skortur var á því hjá skipulagsheildum að aðstoða maka starfsmnna sinna 

við atvinnuleit eftir heimkomu. Oftast er um mikinn tekjumissi að ræða við heimkomu. 

Þetta stafar af því að í flestum tilfellum er um lægri framfærslukostnað að ræða erlendis 

auk greiddra hlunninda meðan á verkefni stendur. Því segir sig sjálft að það munar 

töluverðu við heimkomu að fá tekjur frá maka til að brúa þann tekjumissi. 

6.2.1.3 Árstíð heimkomu 

Við greiningu gagna kom berlega í ljós að fyrir suma skipti miklu máli hvenær ársins 

flutningur átti sér stað og spilaði vetur, kuldi og myrkur þar stórt hlutverk. Ein 

skipulagsheildin hafði fyrir reglu, sennilega vegna góðrar reynslu, að flytja fólk milli 

landa á sumrin. Að vísu var ekki alltaf hægt að fylgja þeirri reglu vegna aðkallandi 

aðstæðna. Einn viðmælandi tók fram að: 

Veðrið var að trufla okkur hérna sko, við komum, fluttumst hérna á versta 
tíma ... í okkar tilviki vorum við að flytjast hérna í byrjun febrúar og það var 
bara stöðug úrkoma, snjór eða slydda eða rigning eða eitthvað í þrjá mánuði 
sko þannig að við vorum bara hálfþunglynd lá við sko í einhverja mánuði og 
ég bara, ég meinaða, það var bara mjög erfitt (12). 

Annar viðmælandi tók fram: 

Svo náttúrulega var þessi snjóþungi vetur ... og ég held í rauninni að 
erfiðasta svona tímabilið hafi komið þarna í lok mars þegar það var svona 
svolítið farið að birta en, enn þá alveg ógeðslega kalt og enn þá vetur (7). 

Enn annar tók í svipaðan streng: 

síðan komum við hingað í skítakulda og skammdegi og það var mikið meira 
sjokk heldur en að fara í hina áttina, úr skammdeginu í sólina sko. Það var 
töluvert meira sjokk að koma til baka og maður var nú bara smá tíma að 
aðlaga sig að skammdeginu sko (3). 

„Vildi koma heim á þessum árstíma ... sérlega gott að koma á þessum árstíma í birtuna 

...“ (5) sagði viðmælandi sem fer vegna starfs síns oft í verkefni til útlanda. Tveir 

viðmælendur tóku fram að þeir höfðu misst af sumrinu í fyrra og hlökkuðu til að upplifa 

íslenskt sumar aftur. Annar þeirra sagði að það hefði vantað því að haustveðrið hefði 

tekið allhressilega á móti þeim snemma eftir flutninginn. 
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Ljóst var af gögnum að árstíð skiptir máli á norrænum slóðum þar sem dagar eru 

stuttir og myrkir um hávetur, einkum fyrir þá viðmælendur sem voru að koma úr mikið 

hlýrra loftslagi. Engar athugasemdir um veður komu frá viðmælendum sem komu frá 

nálægari löndum. 

6.2.1.4 Reynsla og aðlögunarhæfni 

Fram kom í viðtölunum að óvenju margir höfðu dvalið í útlöndum við nám eða störf 

áður og var það í því tilviki dýrmæt reynsla til að vita hvað verið var að fara út í. Í einu 

tilvikinu höfðu hjónin aðeins farið einu sinni út áður en þau fluttu endanlega til að velja 

sér húsnæði og litu þau í leiðinni inn á verðandi vinnustað. Viðmælandi sagði að þetta 

hafi komið sér mjög vel til að getað undirbúið sig betur í huganum fyrir flutninginn. Sami 

viðmælandi hafði verið starfandi erlendis sem ung manneskja og lærði þá talmálið vel og 

sagði hann að þriðja víddin hafi opnast inní samfélagið og munað hafi mikið um það. Enn 

annar viðmælandi hafði verið í námi í sama landi og hann starfaði í síðar og þá munaði 

um tungumálið bæði til að vita hvernig átti að koma sér fyrir í landinu, pappírsvinnu og 

annað og svo félagslega hliðin í vinnunni. Jafnframt kom fram að fyrir suma skiptir máli 

að skilja fréttir til að vita hvað er að gerast í samfélaginu. Að lokum kemur sér vel þessi 

reynsla og tungumálakunnátta þegar kemur að undirbúningi heimferðar. Þessir 

einstaklingar reyndust betri í að bjarga sér ef nýir hlutir komu uppá og kunnu betur á 

kerfið. Flestir þeir sem ekki höfðu reynslu í að búa úti áður ráku sig óvenjuoft á og 

brösuglega gekk að flytja og koma sér fyrir úti og ef sú reynsla er ekki góð gengur oft 

mikið á við heimkomuna líka. 

6.2.2 Upplifun 

Einn viðmælandi upplifði allt ferlið á frekar neikvæðan hátt. Hann fór út með fjölskyldu 

en ekki fyrr en eftir tvö ár í fjarbúð sem enginn í fjölskyldunni var sáttur við og alltaf 

verið að stefna að því að fara út. Þegar út var komið spiluðu bæði fjárhagslegar 

skuldbindingar heima og úti og jafnframt skólakerfið úti inní að fjölskyldan vildi fara 

heim eftir mikið erfiði í aðeins eitt ár úti saman. Þarna hefði betri stuðningur 

vinnuveitanda getað hjálpað til hvað varðar vellíðan fjölskyldu starfsmanns. 

Sjálfsbjargarviðleitnin fleytir fólki vel áfram en misvel og þarna hefur hugsanlega spilað 

inn í reynsluleysi við flutninga og búsetu erlendis. Flestir viðmælendur höfðu reynslu af 

því að vera erlendis, oftast vegna framhaldsnáms eða fyrri starfa. Jafnframt má segja að 
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vinnustaðamenning skipti hér miklu máli. Sterkt kom fram í viðtölunum einkenni 

vinnustaðamenningar og sérstaklega þar sem fleiri en einn frá sama vinnustað voru 

þátttakendur. Á einum staðnum kom fram að hefð var fyrir sjálfsbjargarviðleitni 

einstaklinga og nánast lokun á „mjúku“ málin. Annar staður sýndi fram á þörf fyrir 

viðurkenningu á „mjúku“ málunum en ekki stuðningur eða skilningur frá vinnustað eða 

samstarfsfélögum. Einnig kom fram að þar sem miklar hreyfingar eru á fólki inn og út úr 

landi skapast umræða við samstarfsmenn með reynslu, t.d. á kaffistofu, sem getur 

komið sér mjög vel. 

Oft gerðu viðmælendur lítið úr líðan sinni og fjölskyldu sinnar við heimkomu og var 

hún samkvæmt þeim auðveld eða lítilvæg, ef spurt var beint út í hana. Kom það 

rannsakanda eilítið á óvart en þó þegar nánar var að gáð kom ýmislegt í ljós sem var ekki 

svo auðvelt að eiga við. Þar má nefna margt sem hefur þegar verið tekið fram hér eins 

og árstíðin, atvinna maka og starfsmanns og mikið álag en enginn stuðningur við 

heimkomu. Einn viðmælandi sagði: „það var náttúrulega líka aftur mjög mikið rót“ (7). 

Tveir viðmælendur minntust á að heimkoman hefði verið erfiðari en þeir áttu von á. 

Aðrir tveir áttu enn erfiðara með heimkomuna: „Mér leið alveg hræðilega. Ja bara til að 

vera alveg hreinskilinn þar. Ég get alveg sagt þér það að fyrstu mánuðina þá hugsaði ég 

að þetta væru algjör mistök sko“ (13). Hins vegar til að lýsa því hvernig sumir litu á 

heimkomuna þá er gott að vitna hér í viðmælanda sem hafði á orði að gott væri „að 

koma heim. Ég mundi nú helst þannig séð búa á Íslandi allavega svona sem langframa 

stað“ (1). 

Slæm reynsla af flutningi út og líðan úti getur haft áhrif á líðan við heimkomuna. Einn 

viðmælandi sagðist hafa verið stressaður vegna þess að slæma reynslan sat í honum og 

var undir það búinn að allt yrði „í rugli“ en svo var það ekki, aðallega vegna þess að hann 

hafði stuðningsnet hérna heima. Einnig fann hann fyrir streitu vegna nýs starfs eftir 

langa fjarveru og mikillar ábyrgðar að ná að leggja sitt af mörkum. 

Tveir viðmælendur sýndu söknuð til fyrrum dvalarlandsins og annar sagði: „Ótrúlega 

mikið frjálsræði sem maður áttar sig einhvern veginn ekkert á þú veist fyrr en maður er 

búinn að upplifa það og missa það í rauninni„ (8). Hinn sagði að hann hafi áttað sig á því 

eftir á að tvö og hálft ár hafi ekki dugað til að ná að gera allt sem hann vildi gera í 

landinu og sá eftir því að hafa ekki getað ferðast meira um. 
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Lífsstílsbreytingar voru áþreifanlegar fyrir flestum við heimkomu af pyngjunni að 

dæma og upplifun á þeim reyndist sterk. Þeir sem voru lengur í burtu fundu meira fyrir 

breytingum á vöruúrvali ásamt því að finna fyrir muni á fjárhag eins og flestir aðrir. 

6.2.2.1 Tungumál 

Tungumál var eitt atriði sem leitað var sérstaklega eftir að hefði áhrif á upplifun og 

aðlögun úti og heima en í þeim tilvikum þar sem börn voru úti tekur þau oft tíma að ná 

þokkalegum tökum á íslensku í skóla og talmáli. Engin skipulagsheildin hafði lagt til 

aukakennslu í móðurmáli hér heima í þeim tilvikum sem það hefði átt að eiga við og er 

alveg óvíst hvernig skólakerfið er að taka við slíkum nemendum. Í þremur tilvikum kom 

fram að krakkarnir voru eftir á í íslensku í skóla eftir heimkomu og þurft hafi átak til að 

koma því aftur á rétt ról. Í þessum þremur tilvikum er um börn á skólaaldri að ræða og 

einn viðmælandi var í tæp þrjú ár, annar í þrjú og hálft og þriðji í tæp fimm ár búsettur 

úti. Einn þeirra talaði um að drengirnir hafi verið seigir og að smá mál hafi verið að rifja 

upp íslenskuna en sé að koma núna hjá þeim. Annar talaði um að krakkarnir hafi talað 

100% íslensku en að hafi samt verið eftir á í málfræði og stafsetningu. 

6.2.2.2 Tengsl við heimalandið 

Tengsl við heimalandið eru oft mikilvæg á tímabilinu sem viðkomandi eru búsettir 

erlendis. Í viðtölunum kom fram að oftast er starfsmönnum og fjölskyldu tryggðar ferðir 

heim í frí einu sinni á ári. Einn viðmælandi sagði það mikilvægt að halda vel tengslum við 

vini og fjölskyldu á meðan þau væru búsett úti því einn dag kæmu þau heim og þá kæmi 

sér vel að vera búinn að rækta tengslanetið vel vegna hugsanlegra starfa með makann í 

huga og hafði þetta að segja: „en þar skiptir bara ofboðslega miklu máli að viðhalda 

kontöktum“ (7). Og áfram hélt hann: 

 

 

Að mínu viti þá getur maður stjórnað heimkomunni mjög mikið á því hvernig 
maður hagar sér á meðan maður er úti, ef þú passar þig að koma heim 
reglulega og halda kontöktunum þá er miklu auðveldara að koma heim 
heldur en ef þú ert bara í útlöndum og ekkert að spá í þetta og svo kemur þú 
heim og þá er þetta svona miklu harðari lending (7). 
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Annar viðmælandi tók fram að þegar fjölskyldan var á Íslandi í fríi hafi þau lifað 

ferðamannalífi og ekki verið undirbúin undir skellinn sem kom með lífsstílsbreytingum 

eins og kostnaði og úrvali á mat. Hann hélt þess vegna að: 

það væri í raun ekkert mál að koma til Íslands bæði útaf internetinu, maður 
fylgdist vel með og svo að hafa komið í frí. En það var ekkert reyndin. Maður 
hagaði sér í rauninni eins og ferðamaður (12). 

Til að lesa úr þessum ummælum má segja að geti skipt máli að koma til heimalands í 

fríum og rækta tengslin meðvitað en gera sér grein fyrir lífstílsmun þrátt fyrir það. 

Jafnframt kom fram að flestir fylgdust vel með fréttum frá Íslandi í gegnum internetið og 

því ekki skortur á upplýsingaflæði þar en þrátt fyrir það fundu allflestir viðmælendur 

fyrir skelli að koma til Íslands í hrunumræðuna. Margir töluðu um neikvæðni og 

óstöðugleika í stjórnmálum og fleira. Einn viðmælandi benti á að fjölskyldan hafi tekið 

ákvörðun um að sökkva sér í verkefnið að koma sér fyrir og aðkallandi málum sem snúa 

að nýfluttri fjölskyldu með börn á skólaaldri og láta síbyljuna ekki hafa áhrif á sig. Ef til 

vill var það þeirra leið að „kúpla sig út“ á þessum álagstíma hjá fjölskyldunni við að koma 

sér fyrir og þurfa ekki að hafa áhyggjur af samfélaginu líka. Virðist benda til þess að 

aðlögunartímabilið sé viðkvæmt tímabil fyrir alla fjölskylduna. 

6.2.2.3 Hrunið 

Hrunið var einn af þeim flokkum eða öllu heldur kóðum sem komu í ljós við greiningu 

gagna. Viðmælendur fóru flestir út rétt fyrir hrun eða rétt eftir hrun og komu heim fyrir 

innan við tveimur árum. Viðmælendur hafa því flestir samanburð á samfélaginu fyrir og 

eftir hrun. Þeir sjá oft fyrstu mánuðina hlutina með gests augum og flestir minntust á 

þungann og neikvæðnina í þjóðfélaginu. Einn tók eftir meiri ringulreið í stjórnmálum en í 

landinu sem hann kom frá þrátt fyrir að kreppan hafi einnig gert vart við sig þar. Smæðin 

í þjóðfélaginu hefur þar ef til vill eitthvað að segja en einn viðmælandinn hafði áhyggjur 

af þessum þunga og sagði: 

 

það er bara svartsýni, það er allt í kring hérna ... og það er rosalega skrítið að 
koma og sjá að það eru allir rosalega svona brotnir ... þar sem sjálfsmyndin 
er svona sködduð aðeins. Þú veist þú sérð það á fólki, það hefur veðrast 
einhvern veginn og það er enginn svona ógeðslega sáttur við stöðuna sína 
það fannst mér óþægilegt ... Hlutirnir eru búnir að ballansast aðeins út. Þú 
veist, fólk hugsar aðeins ... Það er allt í lagi að vera á gömlum bíl, til dæmis á 
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Íslandi ... það er ekkert nema gott hérna. Þú veist ég veit alveg hvað það eru 
margir sem eiga erfitt og allt svoleiðis en það í flestum tilfellum er það fólk 
sem var aðeins búið að ganga of langt, sko. Ég er ekkert að segja allir, ég er 
alls ekkert að alhæfa, en nema þessi þú veist, þetta grenj í öllum (10). 

Tveir tóku fram að breytingar væru til hins betra, að nú væri efnishyggjan minni. Einn 

viðmælandi nefndi að nú fengju bankarnir ekki lengur alla athygli fyrir velgengni, nú 

fengju sköpunarfyrirtæki líka tækifæri og gengi mörgum mjög vel væri vaxandi iðnaður. 

Einn viðmælandi talaði um hrunið þegar spurt var um upplifun á heimkomunni: 

Svo aftur á móti svona staðan í samfélaginu og svona á þessum tíma, doldið 
þungt yfir, neikvæðni, meiri neikvæðni svona bara í stöðunni á Íslandi eftir 
hrun og já lægri tekjur og ekki sami lifistandard. Maður hafði það betra [úti] 
... Það situr meira eftir þegar þú ert búinn að borga allan mánuðinn, mat og 
þetta hverfur meira hérna ... Já, mér fannst svona þyngra yfir heldur en úti ... 
og bara þessi bara svona þjóðfélagsumræða og þannig (1). 

Enn annar var sammála: 

Við komum í miðjum Icesavesamningsumræðum og eiginlega enginn opnaði 
munninn nema að segja Icesave fyrst ... Málið var að ég var farin að hlakka til 
að koma heim og breyta um umhverfi ... En svo einhvern veginn breyttist 
þetta hjá mér þegar, hérna, við vorum komin heim ... var alveg svona 
upptekin af því öllu neikvæða í samfélaginu ... en þetta var samt alveg fínt 
sko en maður þarf samt alveg að aðlagast ... tekur auðvitað sinn tíma, tók 
sinn tíma úti og svo kemur maður aftur og, og maður svona einhvern veginn, 
á maður ennþá heima hérna? Eða þú veist ... Maður hélt kannski að, hérna, 
sérstaklega þegar við komum heim í sumarfrí 2009 sko að, maður hélt 
kannski að það væri meiri breyting. Já maður hélt kannski að það yrði meiri 
svona samfélagsleg vitund ... svo ég hugsaði, hva, hvar er sjálfsskoðunin? Er 
ekki ennþá komin sjálfsskoðun? Og ég var svo hissa á því sko, manni finnst 
það svona enn þá það er engin svona sjálfsgagnrýni eða svona sjálfsskoðun 
þó að þetta hafi gerst og það var svona smá svona, já, maður var doldið hissa 
á því. En maður sér auðvitað samt auðvitað breytingu að sjálfstraustið hefur 
aukist hjá öðrum stéttum sko í þannig að þú veist þannig að hérna, það er 
aðeins, það er aðeins komin meiri vídd í samfélagið sko, finnst mér. Heldur 
en að, þetta var orðið bara svona, þú þarft að vera í þessum geira og þú 
þarft að búa til x mikið af peningum og hérna ef þú ert ekki hluti af því , þá 
ertu bara þú veist (11). 

 

Svo sagði enn einn um heimkomuna og hrunið: 

Þjóðfélagið var bara einhvern veginn að standa í stað, þú veist, það var 
ekkert að gerast. Það voru einhvern veginn enn allir uppfullir af þessu og 
brjálaðir út í allt og alla (8). 
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6.2.2.4 Aftur út? 

Þegar bar á góma hvort viðkomandi væri til í að fara aftur út voru svörin oft loðin en það 

færi helst eftir því hvað makinn segði því hann hafði yfirleitt beðið með sinn starfsframa 

og nú væri kominn tími til að byggja hann upp og því var svarið oft á þessa leið: „Ja, það 

fer eftir því hvern þú spyrð ... ekki strax“ (9). Oft var einnig horft til aldurs barnanna og 

hvort hentugt væri að taka börnin út aftur en best væri að bíða þar til þau lykju 

grunnskólagöngu að minnsta kosti en aðrir höfðu þegar rekið sig á að flóknara getur 

verið að taka unglinga á menntaskólaaldri úr sínu umhverfi. Þannig að í raun var það 

algjörlega háð fjölskylduaðstæðum hvort viðkomandi gæti farið út aftur þrátt fyrir að 

persónulega vildi hann fara út. Einnig væri hægt að skoða fleiri lausnir sem henta 

sumum betur og það er t.d. að halda tvö heimili og koma reglulega heim og fá líka 

heimsókn frá fjölskyldu út. Athygli vöktu svör eins viðmælanda sem hafði fengið 

takmarkaðan stuðning frá skipulagsheild í dvalarlandi og hafði hvorki góða reynslusögu 

af dvöl sinni né heimkomu. Hann sagðist vera tilbúinn að fara út aftur og maki hans líka, 

þó ekki til sama lands og þá væru þau líka reynslunni ríkari. Sum störf og starfsmenn 

geta verið þess eðlis að gott gæti verið að nýta þá reynslu og aðlögunarhæfni sem 

verður til og senda oftar en einu sinni eða tvisvar út. 

6.2.3 Væntingar 

Væntingar virtust skiptast í væntingar til starfs, dvalar og heimkomu. Mjög líklega hafa 

væntingar áhrif á hvernig aðlögun gengur. Komu nokkrir viðmælendur inn á fyrirfram 

meðvitað viðhorf eða væntingar sínar til þessara þriggja þátta. Má líta á það sem 

undirbúning viðkomandi fyrir það sem koma skal og jafnvel væri gott að fara í gegnum 

það ferli að einhverju leyti með mannauðsdeildinni. Umfjöllun um væntingar skiptist hér 

í flokkana meðvitað viðhorf og ævintýri eða metnaður. 

6.2.3.1 Meðvitað viðhorf 

Einn viðmælandi vakti sérstaka athygli rannsakanda við greiningu gagna varðandi það að 

meðvitað viðhorf skipti miklu máli. Sá viðmælandi safnaði reynslusögum og vann úr 

þeim meðvitað og var þá sérstaklega með hugann við „mjúku“ málin svokölluðu og sagði 

meðal annars: 

við vorum líka mjög meðvituð um það að þetta væri bara tímabundið ástand 
og við ætluðum að njóta þess á meðan það væri þannig að við, þetta var 
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eiginlega svona meðvitað, þetta var sameiginleg ákvörðun að fara út. ... 
Þannig að við vorum bara mjög meðvituð um það að þarna værum í fjögur 
ár, plús/mínus, úti í miðri Evrópu og með fullt af áhugaverðum hlutum sem 
væri bara undir okkur komið að njóta og ... (7). 

Annar viðmælandi tók fram að af gefinni reynslu borgaði sig ekki að vera með væntingar 

heldur kæmi í ljós við komuna út. Eins talaði sami viðmælandi um væntingar og 

heimkomu þar sem fólk virtist með takmarkaðan áhuga og skilning á dvölinni erlendis 

hér heima. Þegar hann kom heim vildi hann tjá sig um reynslu sína en mælti fyrir 

daufum eyrum á flestum stöðum. Í sambandi við það að fara út hefur hann þetta að 

segja: 

maður verður náttlega að hafa ákveðinn sveigjanleika ... og kannski bara 
jákvæðni af því að maður má ekki vera með svona fyrirfram mótaðar 
hugmyndir um það hvernig þetta verður, sko ég meina vinnuna, maður 
verður bara að vera mjög opinn ... þannig að maður er líka bara undirbúinn 
undir það þó að eitthvað sé á blaði að raunveruleikinn er náttúrlega bara oft 
allt annar (5). 

Einn viðmælandi talaði um að vegna þess að endurkoma var alltaf á döfinni sem varð 

svo ekkert úr þá sjái hann eftir því að hafa ekki nýtt tækifærið betur til að ferðast meira 

um en það gæti verið raunveruleikinn að útsendir starfsmenn séu á kafi í vinnu og 

móttöku gesta en hafi lítinn tíma til að skoða umhverfið og svo fara fríin í Íslandsferðir. 

Enn annar viðmælandi talaði um meðvitað viðhorf gagnvart starfinu frá upphafi að vera 

að þessu af metnaði fyrir sinn starfsframa og skipulagsheildina eða verið sé að fara út í 

ævintýri í nýju landi. Nánar verður fjallað um það hér að neðan. 

6.2.3.2 Ævintýri eða metnaður 

Mismunandi er með hvaða markmið er farið af stað í upphafi og getur það skipt máli í 

sambandi við væntingarnar og hvernig gengur að spjara sig úti. Einn viðmælandi sagði: 

 

 

Við getum sagt sko að starfsmenn sem taka þetta að sér gera þetta jobb á 
tveimur forsendum að annaðhvort er þetta bara persónulegur metnaður þú 
veist sem er oft, það þarf að vera að það sé sem sagt verið að fá lykilmenn til 
að taka að sér lykilstarf einhvers staðar úti eða þá að menn eru bara fegnir 
að flytja frá Íslandi ... það eru margir sem hafa leitað til mín eða leituðu til 
mín meðan ég var úti og voru þá að flytja út, kannski bara af ævintýraþrá. Og 
það var svolítið reynt að selja mér þetta og fjölskyldunni sem ævintýri sko en 
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ég leit ekki á það að ég væri að fara í eitthvað ævintýri og ... að ég ætti að 
vera í þakkarskuld fyrir fyrirtækið að ég fór fyrst og fremst til að ná árangri 
fyrir fyrirtækið en ekki til að taka þátt í einhverju ævintýri ... Þannig að mér 
finnst að fyrirtæki ... þurfi svoldið að ekki selja þetta sem ævintýri (13). 

Þessi viðmælandi leit ekki á þetta þannig heldur sem starfsmetnað. Þegar viðtölin voru 

greind kom einmitt í ljós þessi skýra skipting og algengt er að mönnum sé selt sem 

ævintýri en það hentar til skamms tíma en ekki lengri. Þannig þarf að sýna ákveðna 

framsýni og skilgreina hlutverk erlendis og eftir heimkomu vel. 

6.2.4 Þekkingarmiðlun 

Flestir viðmælendur hafa fengið tækifæri til að miðla þekkingu sinni til annarra sem hafa 

verið í þeim sporum að fara út til útlanda í starf. Einn viðmælandi lagði til að í stað þess 

að senda fólk alltaf aftur til hans að mannauðsdeildin ætti frekar að ræða við hann og 

gera góðan gátlista fyrir starfsfólk sitt og handbók sem byggði á sameiginlegri reynslu 

þeirra starfsmanna sem hafa farið út og skrásetja þannig þessa reynslu. Einum 

viðmælanda þótti gott að hitta fólk með svipaða reynslu og sótti í það. Annar sagðist 

hafa getað notað reynslu sína að utan við svipuð verkefni hér heima og enn annar hafði 

þetta að segja: 

já, menn hafa leitað til mín sko sem eru að flytja út ... hef svona reynt að 
gefa ráð ... starfslega ... þá gaf ég nú loforð ... að viðhalda þessum tengslum 
... Ég var svona ákveðið lím ... þannig að það er allavega samstarf í gangi 
(13). 

Annar tók í svipaðan streng: 

svo auðvitað það sem skiptir mestu máli er þekkingin náttúrulega á 
rekstrinum úti og hvernig hlutirnir ganga fyrir sig það er mjög mikilvægt ... og 
það er mjög mikilvægt að hafa „hands-on“ þekkingu, að hafa verið þarna að 
vita hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og eins að þekkja starfsfólkið þannig að 
geta aðeins lesið í vandamálin og verkefnin (2). 

 

 

Þessi hafði þetta að segja um starfið og reynsluna: 

það er náttúrulega það sem ég geri er alltaf það sama bara viðfangið er 
annað í raun og veru svoldið og þannig að sko verkfærin sem maður notar 
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eru alltaf þau sömu og maður er búinn að læra á þau og þá kanntu bara á 
þau. Öh, maður er alltaf samt að læra eitthvað nýtt (10). 

Og enn annar um starfið: 

... þá finnst mér ég vera að læra eitthvað nýtt á hverjum degi sko og ég lærði 
mjög mikið á því að fara út, ... líka vinnulega séð sko því að þarna úti var 
verið að koma öllu á koppinn þar sko og þar semsagt var ýmislegt sem að 
þurfti að lagfæra og ég hjálpaði til með það þannig að mér fannst ég læra 
heilmikið af því og þetta var svona ákveðin líka alls kyns naflaskoðun sem 
þurfti að fara í þarna úti til að koma hlutunum á rétta braut þar og mér 
fannst það líka bara hjálpa til hérna heima að vera semsagt búinn að fara í 
gegnum það (6). 

Og annar: 

að fara út og vinna fyrir fyrirtæki er náttúrulega alveg gríðarlega mikill skóli 
og hérna við lærðum mikið af því og sérstaklega eins og ég sagði sko þá sá 
maður sko þessa starfsstöð ... með allt öðrum augum og vonandi hefur 
maður getað miðlað því til að bæta fyrirtækið ... (13). 

6.2.4.1 Umræður 

Umræður við starfsfélaga sem hafa gengið í gegnum svipaða hluti getur verið ágætis leið 

til að eiga við enduraðlögun og sætta sig við þær breytingar sem hafa orðið á lífinu. 

Sumar skipulagsheildirnar voru með það marga útsenda starfsmenn innan húss að 

auðvelt var að leita þá uppi og ræða saman. Ein skipulagsheildin kom á sameiginlegum 

umræðum þessara starfsmanna. Þeir viðmælendur sem höfðu upplifað slíkar umræður 

töluðu jákvætt um þær og töldu þær hafa hjálpað mikið til. Hægt er að skapa slíkan 

vettvang með réttri vinnustaðamenningu. 

6.2.4.2 Vinnustaðamenning 

Við heimkomu skiptir miklu hvernig tekið er á móti útsendum starfsmönnum. Ákveðin 

umgjörð í vinnustaðamenningu gæti auðveldað heimkomuna í starfi. Ein 

skipulagsheildin hafði það marga fyrrverandi útsenda starfsmenn með mikla reynslu að 

þeir komust ekki hjá því að hittast og gátu þá rætt málin. Tveir viðmælendur minntust á 

það að þetta væri gott, að fá að tala og að hafa þetta góða aðgengi að fólki. Þetta virtist 

hins vegar ekki skipulagt á nokkurn hátt og því þurfti starfsfólk að leita sjálft uppi þessa 

„reynslubolta“. Þetta kom sér einnig vel þegar verið var að undirbúa utanför en þá 

hittist fólk gjarnan sem er á leiðinni út og þar eru yfirleitt einn eða fleiri með reynslu 

sem hægt er að sækja visku til. Hugsanlega gæti verið hægt að nýta 
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vinnustaðamenningu betur og markvissara með því að kortleggja hana og stjórna þannig 

að vinnustaðurinn sé móttækilegri fyrir heimkomnum starfsmönnum og sýna þeim 

skilning. Auk þess er mikilvægt að reynsla og þekking fari ekki til spillis og hægt er að 

móta ferla sem taka tillit til vinnustaðamenningar svo hægt sé að miðla þekkingu vegna 

starfs annars vegar og hins vegar til væntanlegra útsendra starfsmanna. Einhvers konar 

viðurkenning á því að starfið úti hafi verið einhvers virði bæði af yfirmönnum og 

samstarfsmönnum. 

6.2.5 Hringrás 

Hvergi var litið á erlend verkefni sem eitt ferli eða hringrás sem inniheldur ráðningu og 

val, undirbúning utanfarar og þjálfun, í verkefni og heimkomu eða endurráðningu í 

verkefni nema á einum stað. Viðmælandi þar sagði því til staðfestingar „fyrir mér er það 

nú alveg hluti af pakkanum að koma heim, það er bara hlutur sem þú þarft að díla við“ 

(5). Annars var lítið hugað að heimkomunni sjálfri af hendi skipulagsheilda og alls ekki í 

upphafi verkefnis. Einn viðmælandinn hafði um þetta að segja: 

að fyrirtækið þarf að hafa mjög góð markmið eða vel skilgreind markmið 
með færslu starfsmanna erlendis og það var svo sem alveg vel skilgreint í 
upphafi hjá mér en þegar ég kom til baka þá er svona losarabragur á því af 
því að sko verkefnið endar sko, hvað ætlarðu að gera við þennan 
lykilstarfsmann þegar hann kemur til baka ... nýta þá reynslu (13). 

Misjafnlega var hugað að utanförinni og aðlögunarferlinu eftir að út var komið. Margir 

starfsmenn, sérstaklega hjá einkafyrirtækjum þurftu að „finna upp hjólið upp á nýtt“ og 

bjarga sér sjálfir. Lítill stuðningur var af mannauðsdeildum og jafnvel ógagn í einhverjum 

tilvikum. Þarna spilar inn í áðurnefnt reynsluleysi á þeim tímum sem viðkomandi voru 

sendir út sem hefur líklega færst til betra horfs síðan. Reyndar kom í ljós í forkönnun að 

tvær skipulagsheildir höfðu byggt upp föst ferli í sambandi við útsendingu starfsmanns 

og á öðrum staðnum var komið ferli í sambandi við heimkomuna en á hinum var það í 

bígerð síðan viðmælendur í aðalrannsókn fóru út. Í öllum þeim tilfellum var einnig um 

fyrstu útsendu starfsmenn að ræða. Heimkoman var mun auðveldari en utanförin fyrir 

þá starfsmenn þar sem búið var að bæta heildarferlið meðan á dvöl þeirra stóð úti. Þar 

munaði um betri stuðning frá alþjóðlegri mannauðsdeild. 
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6.2.5.1 Sátt 

Viðmælendur voru allir spurðir undir lok viðtals hvað þeir væru sáttastir við í sambandi 

við undirbúning utanferðar, dvölina erlendis og heimkomuna. Eðli málsins samkvæmt 

voru svörin mjög persónubundin og misjafnt hvað fólk var sátt við en nokkrir tóku þó 

fram að þeir voru sáttir við að hafa farið út og við reynslu sína úti. Ekkert svarið sneri að 

heimkomunni sjálfri. Ofarlega í huga flestra er reynslan úti fram yfir heimkomuna. Gæti 

spilað þar inní væntingar samfélagsins að sjálfsagt mál sé að auðvelt sé að aðlagast sínu 

eigin heimalandi og ekki almenn viðurkenning á því að það geti verið svipuð reynsla og 

að aðlagast á erlendri grundu. Margt hefur breyst en eins og einn viðmælandi benti á 

var að „þú sjálfur breytist mest eftir fjarveru en heima er flest við hið sama“ (5). Einn 

viðmælandi var ósáttur við fjárhagslegar skuldbindingar sem hann þurfti að fara út í og 

hvernig staðið var að þeim málum en hann var einstakt tilvik. Sá viðmælandi benti 

réttilega á að starfsmenn ættu ekki að þurfa að setja sig í slíkar skuldbindingar vegna 

starfsframa erlendis því það hefur áhrif á líðan allrar fjölskyldunnar og getur haft þær 

afleiðingar að starfi sé hætt í ósætti. Þá tilfinningu fékk einmitt umræddur viðmælandi 

en fleira hafði þó áhrif á þá upplifun eins og nýtt starf, starfskjör, líðan úti og fleira. Hann 

var sáttur við þau tækifæri sem boðið var uppá og sáttur við fyrirtækið í dag. Starfsfélagi 

hans var einnig sáttur við fyrirtækið og að fá tækifærið. Á einum vinnustaðnum var 

hugsað fyrir lífeyriskjörum, heilbrigðiskerfið og slíka hluti sem starfsmenn þar þurftu því 

ekki að huga að. Einn var ósáttur við að lækka í skipuriti við heimkomu en samt sáttur 

við að til hans hafi verið leitað. Annar var sáttur við stuðninginn sem hann fékk en 

ósáttur við hvernig staðið var að heimkvaðningu. Enn annar taldi tímann úti vera góðan 

tíma en hann var í tíu ár. Sú fjárfesting nýttist betur ef nógu lengi væri dvalið erlendis. 

Einn viðmælandi var sáttur við sjálfan sig að hafa tekist þetta á hendur. Einn viðmælandi 

var sáttur við ferlið, góð samskipti og stuðning, traust. Einn taldi alla vera reynslunni 

ríkari, alla læra eitthvað nýtt. Annar sagðist sáttur við að almennt sé allt í föstum 

skorðum, aðgengilegar reglur og að „strúktúrinn“ „fúnkeri“ fínt. Að lokum sagðist einn 

viðmælandi vera sáttur að hafa tekið þá ákvörðun að koma heim og vera með vinum og 

ættingjum og að hafa tekið vinnutilboði á nýjum stað, öðruvísi fyrirtækjamenning. Slík er 

fjölbreytnin í svörunum um sáttina við að hafa tekið að sér erlent verkefni og mjög 

einstaklingsbundin. 
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6.2.5.2 Tillögur um úrbætur 

Oftast var bent á praktíska þætti sem betur mættu fara þegar talið barst að því. Kom þar 

m.a. fram að gagnlegt væri að vera með gátlista fyrir utanferð og heimkomu í staðinn 

fyrir að þurfa að reka sig á allt sjálfur. Áberandi var að sumir lentu illa í skattamálum og 

fengu jafnvel bakreikninga og margir lentu líka utan heilbrigðiskerfis í sex mánuði hér 

heima. Þetta eru hlutir sem auðvelt er fyrir skipulagsheildir að kynna sér og fræða 

starfsmenn sína eða jafnvel ganga í málin fyrir þá og koma í veg fyrir að hendi. Aðrir 

voru sáttir við alla þætti ferlis. 

Margir viðmælendur minntust á gátlista, ýmist að slíkan hefði vantað eða af góðri 

reynslu um notkun slíks lista. Í einni skipulagsheildinni eru gerðar staðarskýrslur 

svokallaðar þar sem tekin eru saman praktísk atriði um hvern stað og á stöku stað eru 

svokallaðir gátlistar. Hins vegar er allur gangur á því hvort viðmælendur höfðu fengið 

þessar skýrslur eða gátlista í hendur. Í einu viðtalinu bar þetta umræðuefni á góma í lok 

viðtals sem tillaga viðmælanda um það sem betur mætti fara hjá sinni skipulagsheild. Sá 

viðmælandi benti á að í stað þess að senda þá sem væru að fara út til sín að spyrja 

spjörunum úr aftur og aftur ætti mannauðsdeildin að tala við hann og fleiri og taka 

saman punkta og gefa út um hverja starfsstöð. Þetta mætti útvíkka í að gera 

sambærilega skýrslu um Ísland sem starfsstöð og gátlista fyrir það að flytja út úr landi og 

inní landið. 

6.3 Samantekt 

Upplifun getur verið flókið fyrirbæri og reynsla er einstaklingsbundin. Samt sem áður 

hefur hér komið fram ýmislegt sem viðmælendur hafa átt sameiginlegt. Jafnframt 

tengist upplifun nokkrum öðrum flokkum náið, þ.e. aðlögun og væntingum. Upplifun 

útsendra starfsmanna á heimkomunni getur tengst því hvernig staðið er að undirbúningi 

hennar. 

Vettvangur rannsóknar hefur annars vegar verið íslenskar skipulagsheildir sem starfa 

á alþjóðlegum vettvangi og hins vegar heimkomnir íslenskir útsendir starfsmenn sem 

starfa hjá þeim skipulagsheildum. Fyrst var kannað hvort einhver undirbúningur væri yfir 

höfuð stundaður með því að tala við níu mannauðsstjóra og staðgengla þeirra. Því næst 

var kannað nánar hvernig staðið var að undirbúningi í tilviki hvers útsends starfsmanns 

með viðtölum við þrettán heimkomna útsenda starfsmenn. Jafnframt var reynt að 
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skyggnast á bak við upplifun þessara starfsmanna á heimkomunni eftir að hafa verið á 

landinu allt frá sex mánuðum upp í hámark tvö ár. Kannað var hvort samnefnara væri að 

finna meðal þátttakenda um undirbúning og upplifun sem gætu nýst í drög að líkani að 

heimkomu íslenskra útsendra starfsmanna. Leitað var svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er staðið að undirbúningi heimkomu útsendra 

starfsmanna á Íslandi og hvernig upplifa þeir heimkomuna? 

Til að sjá betur tengsl allra niðurstaðna var gerð eftirfarandi mynd. 

 

Mynd 3: Myndrænar niðursöður og tengsl innbyrðis 

Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að undirbúningur heimkomu sé fábrotinn 

nema með örfáum undantekningum. Yfirleitt er þó fast ferli í sambandi við praktísku 

þættina eins og flutninginn sjálfan. Vísbendingar veru þó um að einhver breyting sé á 

þessari þróun því að tvær skipulagsheildir höfðu bætt ferli sín fyrir alþjóðleg verkefni frá 

því að viðmælendur komu heim. Oft er stuttur fyrirvari á heimkomu þó svo að engin 

verkefni hafi mislukkast vegna þess að starfsmenn hafi sótt um að koma heim áður en 

verkefnum þeirra lauk. Annars teljast slík verkefni hafa farið út um þúfur. Algengt var að 

fyrirvari væri þrír mánuðir en einnig fundust dæmi um að ár liði frá því að vitað væri um 

heimkomu. Oft var hins vegar erfitt að stjórna þessum þætti því að skyndilega varð 

veruleg þörf á starfskröftunum heima fyrir. Enginn stuðningur var við fjölskyldu og 
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persónulega hagi eins og húsnæði, vinnu maka og skólagöngu barna við heimkomu. 

Misjafnlega var staðið að undirbúningi nýs starfs og bar á því að viðmælendur fengju að 

vita á síðustu stundu hvað þeir ættu að fást við þegar aðrir unnu aftur á móti áfram 

sama starf. Í einhverjum tilvikum var óánægja með nýja stöðu og lítið samstarf haft við 

starfsmenn um starfið. Í þeim tilvikum sem ekki var um sama starf að ræða var nýtt starf 

ekki nógu vel undirbúið. 

Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að almennt sé heimkoman jákvæð upplifun hjá 

íslenskum útsendum starfsmönnum. Margt bendir hins vegar til þess í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að íslenskir útsendir starfsmenn upplifi heimkomuna á neikvæðan hátt 

ef skortur er á stuðningi skipulagsheildar. Jafnframt virðist fyrri reynsla af því að búa 

erlendis og tungumálakunnátta spila þar stórt hlutverk. Flestir sögðu samt að gott hefði 

verið að koma heim. Árstíð heimkomu gat skipt máli ef loftslag dvalarlands var ólíkt og 

heimkoma var um vetur því að þá hafði það neikvæð áhrif á upplifunina. Meðvitaðar 

væntingar skiptu máli í því sambandi að njóta þess besta við dvölina erlendis og að vita 

að ferlið gæti verið erfitt og vænta ekki of mikils því að oft skýrast hlutirnir þegar komið 

er á staðinn. Jafnframt kom fram að mikilvægt væri að gera sér grein fyrir markmiði sínu 

með verkefninu, ekki síður en markmiði verkefnisins og æða ekki út af ævintýramennsku 

einni saman. Meðvitaðar væntingar gerðu viðmælendum auðveldara með að sætta sig 

betur betur við dvölina erlendis og heimkomuna þrátt fyrir erfiðleika. Í þeim tilvikum 

sem heimsóknir til Íslands voru nýttar með það í huga að styrkja tengslanetið gagnaðist 

það, einkum maka. Upplifun á breytingu á lífsstíl var töluverð fyrir marga við heimkomu 

og á til að vera meiri og í víðara samhengi eftir því sem fjarveran var lengri. Hrunið hafði 

gífurlega sterk áhrif á niðurstöður þar sem flestir fóru út rétt fyrir hrun í miklum 

uppgangi og komu heim í snarbreytt þjóðfélag. Þeir upplifðu Ísland eftir hrun með gests 

augum. Segja má að upplifun allra þátttakenda á heimkomu hafi litast af hruninu og 

neikvæðum afleiðingum þess. Viðmælendur skynjuðu margir ólguna og neikvæðnina í 

samfélaginu. 

Annað sem kom á óvart var hve margar skipulagsheildir kjósa að senda starfsmenn 

sína í stuttan tíma eða í aðeins tvö ár. Það getur verið sá tími sem tekur einstakling að 

aðlagast umhverfinu og starfinu og þá fyrst getur hann orðið verðmætur starfskraftur. 
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7 Umræða 

Í kaflanum leitast höfundur við að tengja niðurstöður rannsóknar við fræðin um útsenda 

starfsmenn og heimkomu þeirra. Einnig er fjallað um mikilvægi þess að litið sé á ferlið 

sem eina heild og að heimkoman sé vel undirbúin með tilliti til væntinga, aðlögunar og 

þekkingarmiðlunar. Jafnframt að hlúð sé vel að heimkomna starfsmanninum og honum 

sýndur skilningur á aðlögunartímabilinu. Kaflanum verður skipt í umræðu um 

niðurstöður, takmarkanir rannsóknar og í lokin verða viðraðar tillögur að líkani byggðu á 

niðurstöðum og erlendum líkönum um heimkomuferlið. 

7.1 Umræða um niðurstöður 

Helstu niðurstöður benda til þess að annars vegar hafi íslenskir útsendir starfsmenn 

jákvæða upplifun af heimkomu en að ýmislegt kraumi undir sem megi bæta. Hér má 

nefna betri stuðning við fjölskylduna og móttöku í starfi en einnig gefa þær til kynna að 

undirbúningur fyrir heimkomu sé mjög takmarkaður og oft sé æði stuttur aðdragandi. 

Jafnframt má sjá á niðurstöðum að verkefnin vörðu oft ekki nema í tvö ár sem er stutt. 

Til þess að gera betur grein fyrir niðurstöðum eru þær settar í samhengi við aðrar 

rannsóknir á viðfangsefninu og er kaflaskipt líkt og var gert í niðurstöðukafla. 

7.1.1 Aðlögun 

Ekki er sjálfsagt að samskipti í öðru landi gangi vel þar sem tungumálið spilar stórt 

hlutverk. Mikið veltur á tungumálinu í sambandi við aðlögun, samanber að geta lesið 

eða skilið fréttir, átt einföld samskipti í verslun óháð túlki og geta átt létt spjall við 

nágranna svo að eitthvað sé nefnt. Ef tungumál er mjög ólíkt getur aðlögunin tekið á en 

á nálægum málsvæðum er oftast hægt að bregða fyrir sig ensku. Tungumál og samskipti 

voru heldur ekki talin vandamál í starfi en gátu verið vandamál félagslega og í 

samskiptum ef ekki var dvalið í enskumælandi landi. Sum samfélög og sérstaklega eitt í 

þessari rannsókn virtust vera móttækilegri fyrir ensku en önnur. Annars kom sér yfirleitt 

vel að vera með grunnþekkingu í máli heimamanna til að geta bjargað sér og skilið 

fréttir. Rannsóknir hafa sýnt að ekki er hægt að líta framhjá þætti tungumálsins en 

Marschan, Welch og Welch (1997) komast að þeirri niðurstöðu að viðurkenna verði 
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tungumál hverrar starfsstöðvar í rannsókn sem fór fram á finnska fyrirtækinu Kone, en 

einnig var talað um rannsókn á Nokia í sömu grein unna af Nurmi sem styrkti þá 

niðurstöðu enn frekar. Finnska líkt og íslenska er ekkert töluð utan landsins og því notuð 

enska sem annað tungumál í samskiptum á milli landa. 

Félagsleg aðlögun er því að nokkru háð tungumálinu eins og á við um samskipti. 

Flestir völdu þó að sækja frekar í félagsskap samlanda eða starfsfélaga frá öðrum 

löndum en dvalarlandi. Erfitt getur verið að stofna til kynna við fólk sem vitað er að 

dvelji ekki langdvölum í landinu. Arna Ósk Arnarsdóttir (Arna Ósk Arnarsdóttir og Svala 

Guðmundsdóttir, 2012) komst að því að góð þýskukunnátta á þýskumælandi 

landssvæði, Sviss og Þýskalandi, skipti miklu máli í sambandi við velgengni í samskiptum 

við innfædda og að geta stofnað til vinasambanda. Jafnframt getur menningarmunur 

spilað þar inn í. Hjá einum viðmælanda kom fram að innfæddir starfsfélagar færu ekki 

að fá sér drykk eftir vinnu og töluðu mjög ólíkt tungumál. Jafnframt kom fram hjá 

nokkrum viðmælendum að þeir samsömuðu sig frekar öðrum Norðurlandabúum. Svala 

Guðmundsdóttir (2011) komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni á því hvort 

uppruni skipti máli í aðlögun þar sem rannsakaðir voru nemendur við Háskóla Íslands frá 

öðrum löndum. Niðurstöður benda til þess að það sé munur á milli þjóðerna í tengslum 

við aðlögun og að norrænir stúdentar virðist aðlagast betur en aðrir hér á landi. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að Evrópubúar aðlagast yfirleitt betur en Bandaríkjamenn. 

Þar spila sjálfsagt einnig einkenni þjóðmenningar heimalands inn í (Hofstede, 1997; 

Stroh, 1995). Veður og árstíð hafði sýnilega áhrif á heimkomuna hjá mörgum og er það 

líklega einstakt fyrir Ísland vegna þess hvar það er landfræðilega staðsett. Fyrri reynsla 

virtist hafa jákvæð áhrif á aðlögun úti sem er í samræmi við nokkrar erlendar rannsóknir 

(Black o.fl., 1991). 

Aðlögun í starfi við heimkomu var yfirleitt ekki vandamál hjá fólki því starfssvið 

margra var mjög líkt því sem var fyrir eða það sama. Hins vegar plagaði óvissa um starf 

fólk. Þann þátt má telja einn þann mikilvægasta til að loka hringrásinni og að tengja 

heimkomuna við viðskiptastefnu skipulagsheildarinnar til að geta náð betri árangri 

(Solomon, 1995). Við þetta fléttast einnig nýting þekkingar heimkomna starfsmannsins. 

Enginn stuðningur var við starfsleit maka við heimkomuna en í flestum tilvikum hafði 

ræst úr því eins og öðru. Starfsmenn og fjölskyldur gerðu sjálf ráðstafanir sem þýddi í 
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flestum tilvikum aukaálag á bæði starfsmann og fjölskyldu. Ætla má að þetta geti komið 

niður á frammistöðu starfsmanns í starfi. 

Aðdragandi var oft stuttur og undirbúningur því af skornum skammti en reynst hefur 

mikilvægt að undirbúa heimkomu vel og viðurkenna sem hluta af ferlinu til að auðvelda 

enduraðlögun. Því þarf að stýra ferlinu til að koma í veg fyrir of að mikil óvissa sem 

skapist og til að auka líkurnar með þjálfun og undirbúningi þess að heimkominn 

starfsmaður fái sem jákvæðasta upplifun af heimkomunni. Slæm stjórnun á 

heimkomuferli hefur neikvæð áhrif á afkomu skipulagsheildar og er oft tengt lægri 

stigum frammistöðu og skilvirkni meðal útsendra starfsmanna (Stroh, 1995; Suutari og 

Brewster, 2003). 

7.1.2 Upplifun 

Almennt þótti það góð upplifun að koma heim en þegar spurt var nánar út í 

heimkomuna kom ýmislegt í ljós sem betur hefði mátt fara. Skipulag verkefnis virtist oft 

vera lélegt og skyndiákvarðanir teknir á kostnað starfsmanns. Einnig kom á óvart hversu 

oft komu upp á aðstæður sem væri auðvelt að koma í veg fyrir en juku á óþægindi 

starfsmanns. Mætti halda að kringum hvern starfsmann skapaðist einhver skriffinnska 

og mætti því auðveldlega safna þar í upplýsingabanka. Viðhafa mætti áminninngar um 

að það þurfi að framkvæma ýmsar athafnir á ákveðinn máta eða jafnvel að 

mannauðsdeildin hreinlega sjái um slík mál. Sem dæmi má nefna að auðveldlega er 

hægt að koma í veg fyrir að starfsmenn detti út úr heilbrigðiskerfinu. Góð upplifun þrátt 

fyrir ýmsa erfiðleika endurspegla ýmis einkenni íslenskrar þjóðmenningar, meðal annars 

mikla óvissuhliðrun og einstaklingshyggju (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). 

Staða móðurmáls barna við heimkomu og skortur á stuðningi við kennslu eftir að 

heim var komið var alger þrátt fyrir það að nauðsynlegt sé að meta þörfina þar á í hverju 

tilfelli. Börnin á öllum aldri hafa verið mislengi í burtu og góð móðurmálskunnátta er 

vitanlega grunnur fyrir góðri skólagöngu. Sum börn höfðu fengið aðstoð við erlenda 

tungumálakennslu til þess að eiga möguleika á skólagöngu. Allur stuðningur við 

tungumálakennslu er af hinu góða og eykur líkur á auðveldari aðlögun. 

Tengsl við heimalandið á meðan dvöl stendur gat bæði skipt máli og ekki. Til þess að 

fá sem mest út úr þeim tengslum þurfti meðvitað að viðhalda tengslanetinu, enda 

kemur nauðsyn þess berlega í ljós við heimkomu, bæði fyrir maka og starfsmann. Einnig 
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skiptir máli að fylgjast vel með framvindu mála í samfélaginu til að þurfa ekki að setja sig 

inn í allt við heimkomu. Hrunið spilaði þarna mikið hlutverk þar sem hraðar og 

djúpstæðar breytingar áttu sér stað hér á landi eftir hrun sem erfitt var að setja sig inn í 

úr fjarlægð. Því má telja að flestir hafi orðið fyrir áfalli við heimkomuna vegna 

breytinganna. Jákvætt þykir að allir starfsmenn komu heim á meðan verkefni stóð í 

heimsóknir og fengu tækifæri til að halda tengslunum því samkvæmt erlendum 

rannsóknum eru útsendir starfsmenn oft gleymdir á meðan þeir eru erlendis og aðallega 

skipulagsheildinni (Stroh o.fl., 1998, 2000). 

7.1.3 Væntingar 

Meðvitaðar væntingar og stjórnun væntinga getur fleytt mörgum sem glíma við aðlögun 

langt. Þegar óvissa er lágmörkuð með því að fylgja eftir föstu ferli og búið er að binda 

flesta lausa enda hlýtur það að segja sig sjálft að starfsmaður hefur meiri orku í að 

einbeita sér að vinnu og að líkur á betri frammistöðu aukast. Sálfræðilegi samningurinn 

snýst um væntingar sem bæði starfsmaðurinn og skipulagsheildin gerir hvort til annars. 

Samningurinn getur í þessu tilviki snúist um væntingar til umbunar eftir heimkomu og ef 

bilið á milli væntinga og þess sem verður er of mikið eru líkur á bágri frammistöðu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það og eins að skuldbinding starfsmanns við 

skipulagsheildina skiptir máli (Stroh o.fl., 1998). 

Tenging heimkomuferlis við stefnu skipulagsheildar og erlendra verkefna þar sem 

skýr markmið hvers verkefnis kæmi fram væri vænlegt til árangurs. Með því væri jafnvel 

betur hægt að mæla árangur starfsfólksins og læra af því. Auk þess væri útsendur 

starfsmaður betur settur þar sem hann fengi skýrt hlutverk frá upphafi til enda og betur 

hægt að ráða við hvað tæki við þegar heim væri komið. 

Flestir útsendir starfsmenn ætla sér betri starfsframa með því að taka að sér 

alþjóðleg verkefni (Suutari og Brewster, 2003). Þeir gera sér háar væntingar um 

starfsframa og verða oft fyrir vonbrigðum. Í viðtölunum kom fram að frekar hafi verið 

viðhorfið frá vinnuveitanda að verið væri að fara út í ævintýri en að lofa starfsframa. 

Reyndist einnig vera sjaldgæft að hægt væri að bjóða betra starf við heimkomu. Oft var 

þá er einhver bið í að slíkt starf byðist. 
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7.1.4 Þekkingarmiðlun 

Sniðugt væri að koma upp vettvangi fyrir umræður um reynslu heimkominna 

starfsmanna auk þess að auðvelda aðlögun í starfi með því að finna starfsmanninum 

hlutverk. Það gæti orðið farvegur fyrir þekkingarmiðlun. Hægt er að endurskoða 

vinnustaðamenningu með tilliti til þessa og gagnvart heimkomnum starfsmönnum. 

Miðlun þekkingar er skild boðskiptum og taka þarf tillit til þeirra við miðlun þekkingar. 

Stór þáttur er hve hæfur og viljugur starfsmaðurinn er að veita þekkinguna og hve 

móttækilegur móttakandinn er (Oddou o.fl., 2009). 

7.1.5 Hringrás 

Heimkomuna vantaði að mestu leyti í ferlið hjá skipulagsheildum rannsóknarinnar til að 

ljúka hringrásinni. Viðmælendur sjálfir bentu á skort á stuðningi við heimkomu og kom 

einnig fram að heimkoman ætti að vera hluti af hringrásinni. Með því að vera með fast 

ferli við heimkomuna sem styður við upplýsingagjöf, skriffinnsku, eftirfylgni og fleira 

verður verkefnið í heild sinni skipulagðara og árangursríkara fyrir bæði starfsmenn og 

skipulagsheild. Niðurstöður um skort á heimkomuferli styðja niðurstöður Maríu Fanndal 

Birkisdóttur (2009) og Önnu Aradóttur (2005) eins og áður hefur komið fram. Hins vegar 

komu fram vísbendingar í rannsókninni um að það sé á betri leið og einhverjar 

skipulagsheildir farnar að vinna í því. 

Flestir voru ánægðir með að hafa fengið tækifærið til að fara út og sáttir við 

skipulagsheildina. Ánægjan var helst yfir því að hafa tekið þá ákvörðun að fara utan því 

að allir voru reynslunni ríkari. Mikilvægt er að finna þessa sátt við verkefnið til að hægt 

sé að halda áfram. 

Nokkrar tillögur komu fram hjá starfsmönnum sjálfum og er búið að taka þær helstu 

saman og bera saman almennar niðurstöður rannsóknar og líkön annarra fræðimanna í 

kaflanum um tillögur hér að neðan. 

7.2 Takmarkanir 

Niðurstöður rannsóknar gefa eingöngu vísbendingar um hvernig upplifun útsendra 

starfsmanna getur verið við heimkomu og hvernig staðið er að undirbúningi 

heimkomunnar. Þó svo að alhæfingargildið sé takmarkað af þrettán þátttakendum ætti 

rannsóknin að gefa ágætis innsýn í þá þætti sem sem vega þar mest. Til að fá enn betri 
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mynd af undirbúningi skipulagsheilda á heimkomu og ferlinu fyrir útsenda starfsmenn 

væri gott að gera megindlega rannsókn þar sem flestar íslenskar skipulagsheildir með 

umsvif erlendis úr öllum geirum atvinnulífs hér á landi tækju þátt. Margar 

skipulagsheildir virðast hafa tekið sig verulega á með ferli fyrir útsenda starfsmenn. Það 

virðist einnig hafa færst í aukana að vinna skipulega og meðvitað með heildarferlið fyrir 

útsenda starfsmenn en enn vantar upp á að huga betur að heimkomunni. Samt sem 

áður kom ekki til greina að gera megindlega rannsókn á upplifun útsendra starfsmanna 

á heimkomu þar sem efnið er þess eðlis að reynsla hvers og eins er mjög persónuleg. Því 

er hægt að fá nákvæmari og betri niðurstöður með eigindlegri rannsókn. Samskonar 

rannsókn hefur heldur ekki verið gerð áður þar sem þátttakendur eru heimkomnir 

útsendir starfsmenn. Tilgangurinn var því að byggja upp kenningu með aðleiðslu. 

Þar sem þátttakendur voru flestir erlendis annaðhvort nokkrum árum fyrir hrunið eða 

fóru út 2008 og komu heim á tímabilinu 2010-2011 hafði hrunið áþreifanleg áhrif á 

upplifun á heimkomu þar sem samfélagið hafði breyst óvenju mikið. Ekki var hægt að 

rannsaka nýrri dæmi um heimkomu þar sem þátttakendur í slíkri rannsókn vantaði enn 

nokkuð upp á fulla aðlögun að samfélaginu. Þess vegna væri fróðlegt að endurtaka 

þessa rannsókn eftir ár eða tvö þegar áhrif hrunsins ættu að vera farin að dvína. 

Komið hefur fram að viðfangsefnið er lítið rannsakað á Íslandi. Niðurstöður gætu þó 

boðið upp á áframhaldandi rannsóknir út frá fleiri sjónarhornum. Áhugavert væri að 

ræða við maka heimkominna starfsmanna þar sem þeir bera oft hitann og þungann af 

því að koma fjölskyldunni fyrir og að vera í daglegum samskiptum við heimamenn úti og 

jafnvel aftur eftir heimkomu. Auk þess sem reynsla þeirra úti gæti litað heimkomuna og 

haft áhrif á hana þar sem starfsframi þeirra hefur verið í bið í þann tíma sem 

starfsmaðurinn var að sinna sínum. Áhugavert væri að horfa á það með kynjasjónamiði 

hvort algengara væri að útsendir starfsmenn séu konur eða karlar og þá líka staða karla 

sem maka. Enn aðrar rannsóknir á skyldu efni væri heimkoma stærri hóps eins og til 

dæmis námsmanna. Fleiri hópar fara út til útlanda til starfa en hefur verið rætt við hér, 

til dæmis heilbrigðisstarfsfólk, flugvirkjar, sjómenn, iðnaðarmenn, verkfræðingar og 

þannig mætti lengi telja. Hægt væri að taka samanburð á stéttum eða taka aðeins eina 

stétt fyrir og kafa dýpra ofan í hana. 
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7.3 Tillögur 

Eftir að hafa tekið nokkur viðtöl fóru að myndast ákveðnar hugmyndir um betrumbætur 

fyrir íslenska starfsmenn við heimkomu. Þessar hugmyndir vöknuðu bæði hjá 

rannsakanda og viðmælendum sjálfum. Að lokinni afritun og greiningu allra viðtalanna 

kom einnig í ljós að sumar hugmyndir komu fram ítrekað hjá viðmælendum. Því var 

nærri augljóst að þyrfti að koma þessum hugmyndum á framfæri á einhvern máta auk 

þess að fjalla um þær í niðurstöðum. 

Ein af hugmyndunum sem komu fram ítrekað var notkun gátlista fyrir förina út um 

frágang heima og erlendis og sambærilegan lista þegar kæmi að heimför. Slíkur gátlisti 

mætti vera lagskiptur og innihalda almennar upplýsingar um skriffinnsku í heimalandi 

sem oft gleymist. Við heimkomu var algengt að fólk lenti í skattauppgjöri við 

dvalarlandið og lenti utan við íslenska heilbrigðiskerfið. Þessi vandamál og fleiri væri 

auðveldlega hægt að kynna sér í upphafi og koma í veg fyrir. Þannig sannist hið 

fornkveðna, að í upphafi skuli endann skoða. Gátlista þyrfti að fylgja ákveðið verkferli 

um afhendingu gagna, eftirfylgni og stuðning frá mannauðsdeild. 

Þekkt eru ýmis líkön um heimkomu eða samantekt á bestu starfsvenjum hjá þeim 

skipulagsheildum sem hefur gengið vel með alþjóðleg verkefni, þar á meðal eru: 

Umræða um starfsframa fyrir brottför, tengiliður í höfuðstöðvum, ráðgjafi í dvalarlandi, 

ráðgjöf við heimkomu, þjálfun í heimkomu fyrir fjölskyldu, skýrslutaka starfsmanns, 

framvinduáætlun. 

Út úr viðtölunum mátti lesa að væntingastjórnun væri ábótavant og því væri gott að 

hafa eins mikið á hreinu og hægt er í byrjun verkefnis á milli skipulagsheildar og útsends 

starfsmanns. Flest verkefni enda ekki eins og þau voru skipulögð í byrjun og þarf því að 

endurmeta þau jafnóðum. Þá gildir að virkja upplýsingaflæðið milli þátttakenda svo allir 

aðilar séu jafnupplýstir og fátt komi á óvart (Gardiner, 2005). Fáir viðmælenda 

viðurkenndu að hafa orðið fyrir menningaráfalli en flestir töluðu um einhver vandræði 

við heimkomuna eins og áður hefur komið fram. Hægt væri að lágmarka vanlíðan við 

heimkomu með undirbúningi og bættu upplýsingaflæði. Einnig má benda hér á 

mikilvægi þess að vera með stefnu alþjóðlegra verkefna sem er í takt við 

mannauðsstefnu og viðskiptastefnu skipulagsheildar og alþjóðlega mannauðsdeild sem 

styður við og vinnur með þeim innlendu. 
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Sé notast við líkan frá Welch, Adams, Betchley og Howard um heimkomuferlið sem 

skiptist í undibúning, flutning, umbreytingu og enduraðlögun (Sjá mynd 2 bls. 26) er vert 

að skoða hvern þátt sérstaklega með tilliti til útkomu úr viðtölunum (Dowling o.fl., 

1999). Líkanið sem lagt er til hér er fyrir íslenskar aðstæður og byggt á þessari rannsókn 

en einnig er stuðst við punkta Dowling og félaga (Dowling o.fl., 2008). Því er ljóst að hér 

er ekki verið að finna upp hjólið því margir hafa skrifað um hvað ákjósanlegt væri að 

gera fyrir heimkomna útsenda starfsmenn. 

� Undirbúningur: Hluti undirbúnings heimkomu hefst strax við upphaf verkefnis 

með vönduðu vali og þjálfun útsends starfsmanns og fjölskyldu hans og er þá 

ljóst hve langt áætlað er að verkefnið verði. Mikilvægt er að selja ekki 

hugmyndina eingöngu sem ævintýri fyrir fjölskylduna heldur skapa því skýrt 

hlutverk og stefnu. Huga þarf að því til lengri tíma og hvað allir fá út úr 

verkefninu. Þá er lauslega rætt um væntingar til starfsins og heimkomu og 

hvaða möguleikar séu hugsanlegir við heimkomu án nokkurra skuldbindinga 

því margt getur breyst á leiðinni. Mikilvægt er að öllum sem koma að 

verkefninu sé ljós tilgangur og markmið þess svo og starfsmannsins. Annar 

þáttur í undirbúningi er að hafa tengilið innan skipulagsheildar í heimalandi 

sem getur frætt starfsmann um gang mála innan veggja skipulagsheildar. 

Skipulagsheildin þarf einnig að halda útsendum starfsmanni upplýstum um 

breyttar áherslur í stefnu. Flestir fylgjast vel með fréttum í samfélagi 

heimalands í gegnum netmiðla og það þarf að tryggja möguleika á því. Gott er 

að hafa ráðgjafa í dvalarlandi sem kann tungumálið. Sá aðili getur bæði 

aðstoðað við að koma starfsmanni og fjölskyldu fyrir í dvalarlandi og 

undirbúning heimfarar. Ekki má undanskilja fjölskyldu frá undirbúningi 

heimkomu í sambandi við vinnu maka og skóla barna svo eitthvað sé nefnt. 

Þegar nær dregur heimkomu ætti svo að ræða nýtt starf og möguleika í 

stöðunni svo hægt sé að undirbúa það. Ákjósanlegt er að nýtt starf sé tryggt 

tólf til sex mánuðum fyrir heimför. Ekki fara allir útsendir starfsmenn heim 

heldur eru sumir fluttir til annarra erlendra starfsstöðva eða endurráðnir í 

verkefni á staðnum. Að öllum þessum verkefnum kæmi alþjóðleg deild 

mannauðsmála í samstarfi við höfuðstöðvar. Hér er harla mikilvægt að huga 

vel að málum þar sem það getur komið í veg fyrir ótímabæra heimkomu og 
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ófullnægjandi lok á verkefni. Tryggja þarf heimsóknir heim á meðan dvöl úti 

stendur til að halda tengslum við fjölskyldu og vini og viðhalda tengslaneti, 

ekki síst vegna maka. Í þessum heimsóknum ætti að koma við í höfuðstöðvum 

og jafnvel að halda kynningu á verkefni fyrir starfsfélaga en einnig að minna á 

sig á vinnustað og efla tengslin þar. Tryggja þarf að starfsmaður og fjölskylda 

hans taki ekki óæskilega fjárhagslega áhættu í sambandi við flutning utan og 

aftur heim. Mætti útvega sérfræðiráðgjöf í þeim efnum og jafnvel aðstoð frá 

skipulagsheild ef nauðsynlegt er. Gott væri að koma upp gagnabanka um 

hvert land í sambandi við helstu skattareglur og fleiri sambærilegar gagnlegar 

upplýsingar sem eru öllum viðkomandi. Aðdragandi heimkomu þarf að vera 

sex til tólf mánuðir til að tryggja það að hægt sé að ljúka verkefnum allra í 

fjölskyldunni í dvalarlandinu og hefja undirbúning flutnings til heimalands. Ef 

unnið er samkvæmt áætlun og haldið vel utan um verkefnið með sífelldu 

endurmati á aðstæðum utanaðkomandi og innan verkefnis ætti ekki að vera 

vandamál að halda sig innan þess tímaramma. Hins vegar geta alltaf komið 

upp óvæntar aðstæður sem erfitt er að ráða við. 

� Flutningur: Þegar kemur að brottflutninginum sjálfum þarf að vera hægt að 

leita til ráðgjafar í dvalarlandi til að tryggja að allir hnútar séu hnýttir og 

frágengnir við brottför úr landi. Tryggja þarf að gátlisti sé yfirfarinn af 

starfsmanni, bíði einhvers konar móttaka við heimkomu og eftirfylgni við 

aðlögun starfsmanns og fjölskyldu. Huga þarf að allri skriffinnsku bæði í 

dvalarlandi og heimalandi. Gæta þarf að flutningur eigi sér helst stað á 

hentugri árstíð, um vor eða sumar, því veturinn er svo myrkur og kaldur á 

Íslandi og oft mikill munur á veðráttu miðað við fyrra dvalarland. 

� Umbreyting: Er stigið þegar starfsmaður og fjölskylda eru að koma sér fyrir 

aftur í heimalandi. Ráðgjöf og aðstoð við að koma sér fyrir í skóla, á heimili, 

skrá í heilbrigðiskerfi svo eitthvað sé nefnt. Hugsanlega býr starfsmaður í 

tímabundnu húsnæði á meðan húsnæðisleit á sér stað, æskilegt er að hann fái 

aðstoð við hana. Eftir að húsnæði hefur fundist þarf að koma sér fyrir á heimili 

sem og samfélagi. Umbreytingastigið getur verið tímafrekt og árangur meðan 

á því stendur er afar æskilegur til að framhaldið og aðlögun geti hafist 
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eðlilega. Vega þarf og meta í hverju tilfelli hvort jafnvel henti best að 

starfsmaður taki sér frí frá störfum og byrji svo af fullum krafti. Allt er nýtt á 

þessu tímabili og þarf að snúast í mörgu. Þegar því er lokið þarf að takast á við 

hversdaginn á Íslandi í fyrsta skipti í langan tíma og aðlögun getur hafist. 

� Enduraðlögun: Hvað starfið varðar væri ákjósanlegast að skapa vettvang þar 

sem reynslu og þekkingu heimkomins starfsmanns getur verið miðlað til 

annarra í starfi sem og utan. Hluti af aðlögunarferli er að geta rætt um 

aðstæður sínar við aðra samstarfsmenn sem annaðhvort hafa gengið í 

gegnum það sama eða ætla að gera það. Æskilegt er að vel sé tekið á móti 

starfsmanni í starfi og tekin af honum skýrsla svo auðveldara sé að leggja mat 

á árangur verkefnis og koma ákveðinni þekkingu áfram á viðeigandi staði. Hér 

þarf mannauðsdeildin að koma að málum, læra sjálf af verkefninu og fylgja 

eftir viðkomandi starfsmanni og fjölskyldu. Ef heimkoman er erfið þarf að vera 

hægt að grípa í taumana og bjóða sálfræðiaðstoð áður en viðkomandi 

ákveður að hætta. Aftur má huga að fjárhagsaðstoð og/eða –ráðgjöf. 

Tungumál og skólamál barna þarf að skoða vel svo þau nái að aðlagast vel 

sem fyrst. Að læra móðurmálið er forsenda fyrir því að geta lært aðrar 

námsgreinar og því ætti að tryggja góða kunnáttu þar með aukakennslu fyrir 

börn sem eru veik fyrir. Ekki hefur verið viðhöfð mikil aðstoð í grunnskólum 

landsins fyrir Íslendinga sem hafa jafnvel búið stóran hluta ævi sinnar í 

útlöndum. Það gæti hafa breyst og jafnvel verið misjafnt eftir skólum og 

kennurum. Einnig þarf að aðlagast umhverfi í heimalandi uppá nýtt og 

félagslegum samskiptum. Skipulagsheild ætti að veita starfsmanni ákveðinn 

skilgreindan tíma til aðlögunar þar sem honum er sýndur skilningur fyrir því 

sem hann er að ganga í gegnum og jafnvel sveigjanlegur með vinnutíma eða 

minna vinnuálag. Æskilegt er að finna leið til að umbuna heimkomnum 

starfsmanni til að sýna honum og öðrum starfsmönnum að vinna hans var 

einhvers virði fyrir skipulagsheildina. Þannig eru auknar líkur á meiri 

starfsánægju heimkomna starfsmannsins. Hér getur verið um að ræða 

stöðuhækkun, verkefnalokabónus eða uppákoma í vinnunni. Skoða þarf og 

kortleggja vinnustaðamenningu með tilliti til alþjóðlegra verkefna. Meta þarf 

kosti og galla hennar til að taka á móti útsendum starfsmönnum og hvað megi 
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bæta þar. Vinnustaðamenning skiptir miklu máli við heimkomuna, hvernig 

tekið er á móti útsendu starfsmönnununum. Með því má telja að 

vinnustaðamenning sé klárlega einn af þeim þáttum sem hægt er að líta til. 

Líta má á hana sem kost á móti því að valda síður vonbrigðum með því að 

geta ekki alltaf boðið öllum stöðuhækkun strax við heimkomu sem er síður í 

boði með tilliti til íslenskra aðstæðna og niðurstaðna rannsóknar. Ætti því að 

reyna að skapa ákjósanlega vinnustaðamenningu sem hentar hverjum stað 

fyrir sig með tilliti til útsendra starfsmanna og heimkomu þeirra ásamt 

sérsniðnum lausnum og góðu upplýsingaflæði þar sem væntingar og breyttar 

áætlanir eru ljósar öllum viðkomandi. Slíkar aðstæður ættu auk þess að skapa 

fordæmi fyrir því að útsendir starfsmenn framtíðarinnar hlakki til og viti betur 

út í hvað stefnt er. Mentor í starfi, móttaka og aðstoð við fjölskyldu, 

samantekt á skýrslu um árangur bæði starfslega og félagslega og skilvirk 

þekkingarmiðlun ætti að ýta undir betri aðlögun við heimkomu. 

Byggt á þessu, hvernig gæti þá íslenskt líkan litið út? Er eitthvað séríslenskt við 

heimkomu íslenskra starfsmanna? Minni atvinnumarkaður og lægri starfsmannavelta 

eftir heimkomu skapar Íslandi sérstöðu. Einnig má nefna að íslenskar skipulagsheildir 

eru tiltölulega nýlega farnar að auka umsvif sín erlendis af einhverju ráði og enn er verið 

að reka sig á og læra af mistökum. Sé tekið tillit til ofangreinds texta og reynt að einfalda 

hann með mynd gæti líkanið ef til vill litið svona út. 
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Tenging við stefnu skipulagsheildar, mannauðs og erlendra verkefna: 

 

Mynd 4: Tillaga að heimkomuferli 
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8 Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað ítarlega um heimkomu útsendra starfsmanna og hennar 

nánasta fræðilega umhverfi á sviði alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar. Komið hefur fram 

í rannsókn að yfirleitt er heimkoman tiltölulega vandræðalaus hjá íslenskum 

starfsmönnum. Allir fara í gegnum aðlögunarferli, fyrst í dvalarlandi og svo heima. Þá má 

spyrja: Hvað er verið að gera veður útaf heimkomunni? Af hverju er verið að rannsaka 

eitthvað svo einfalt og sjálfsagt ferli? Lág starfsmannavelta hér á landi hjá heimkomnum 

útsendum starfsmönnum bendir enn frekar til þess að vandamálið sé ekki svo stórt hér á 

landi. Samt sem áður bentu niðurstöður rannsóknar til þess að heimkoman geti verið 

flóknari en margir viðmælendur vildu viðurkenna fyrst. Einnig kom fram að það væri 

æskilegt að halda betur utan um mál starfsmanna á meðan þeir ganga í gegnum ferlið 

sem getur fyllt þá óöryggi og vanlíðan. Vísbendingar voru um að með betra 

upplýsingaflæði, væntingastjórnun og fastmótaðra ferli mætti betur tryggja góðan og 

ánægðan starfsmann við heimkomu. Aukinheldur er mikilvægt er að tryggja að þekking 

og reynsla fari ekki til spillis. Fyrirséð aukin umsvif íslenskra skipulagsheilda gefa ótvírætt 

tilefni til frekari rannsókna á öllum hugsanlegum flötum heimkomuferlisins. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 - Spurningar til mannauðsstjóra/-deilda 

1. Er skipulagsheildin (fyrirtækið/stofnunin...) að senda starfsmenn í verkefni til 

útlanda? Til langs tíma? 

2. Hvernig er staðið að undirbúningi þess að senda starfsmenn og fjölskyldur þeirra 

út? 

3. Hvernig er staðið að undirbúningi heimkomu þessara starfsmanna og fjölskyldna 

þeirra? 

4. Hver er starfsmannavelta útsendra starfsmanna eftir heimkomu? Hættir 

starfsmenn: Hve langt líður að meðaltali á milli heimkomu og að hætt er störfum? 

(Fyrri spurning var umorðuð því um viðkvæmar upplýsingar að ræða og seinni 

spurningu sleppt því hún átti ekki við) 

5. Getur þú gefið mér lista yfir starfsmenn sem hafa verið sendir út í verkefni en eru 

komnir heim? (Einnig send beiðni með kynningarbréfi og fyrirspurn um þátttöku) 
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnur og menntun 

Menntun 

Fjölskylduhagir 

2. Útivera og heimkoma almennt 

Hvar varstu? 

Varstu með fjölskyldu með þér? 

Hvað varstu lengi? 

Hvenær komstu heim? 

Hvað varð til þess að þú komst heim? Var verkefni lokið eða sóttir þú um að koma heim áður? 

Hvernig kom til að þú fórst út? 

3. Aðlögun úti 

Kunnirðu tungumálið áður en þú fórst út? Eða lærðir þú það á staðnum? 

Hvernig var almennt staðið að undirbúningi utanferðar? Annað en hefðbundinn flutningur? 

Voru fleiri starfsmenn sendir á sama stað? Eða voru þeir það áður? 

Hvernig leið þér úti - upplifun þín úti? 

Hvernig gekk aðlögunin hjá þér? (vinna, tungumál, félagslíf...) 

Hvernig gekk aðlögunin hjá fjölskyldu þinni (börnum og maka)? (tungumál, félagslíf, vinna...) 

Var maki þinn að vinna líka? Og ef já, var það skipulagt af þínu fyrirtæki/ráðuneyti/stofnun? 

4. Aðlögun heima 

Var heimkoman rædd áður en þú fórst út? Eða áður en þú komst heim? 

Var staða þín hjá fyrirtækinu/stofnunni/ráðuneytinu eftir heimkomu rædd áður en þú fórst út? 

Hvernig leið þér við heimkomuna? Hvernig hefur þér liðið eftir heimkomu? Upplifun? 

Hvernig leið maka og börnum við heimkomuna? Hvernig hefur þeim liðið eftir heimkomu? 

Hvernig hefur aðlögunin gengið hjá fjölskyldunni hér á landi? 

Hvað var erfiðast við að koma heim? 

Ertu í sama starfi og áður en þú fórst út? Stöðuhækkun? 

Fékk maki vinnu eftir heimkomu? 

5. Tillögur 

Er eitthvað sem þú vildir að væri betur staðið að í heimkomu og undirbúningi hennar? En 

utanförinni? 

Hvað varstu sátt/ur við? Ósátt/ur við? 

Eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 


