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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði með áherslu á 

stjórnun við Háskóla Íslands. Leiðbeinanda mínum, Erlu Sólveigu Kristjánsdóttur, lektor 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, færi ég mínar bestu þakkir fyrir veitta aðstoð og 

uppbyggilega gagnrýni. Sérstakar þakkir fá viðmælendur mínir fyrir að hafa tekið sér tíma 

til þess að koma í viðtal og deilt reynslu sinni með mér; án þeirra hefði þetta verkefni 

aldrei orðið að veruleika. Auk þess færi ég bróður mínum Ellert Hlöðverssyni kærar þakkir 

fyrir prófarkalestur. Að síðustu vil ég þakka foreldrum mínum og vinum fyrir mikinn 

stuðning og hvatningu á meðan á verkefninu stóð. 
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Úrdráttur 

Fjöldi útsendra starfsmanna í heiminum hefur aukist jafnt og þétt í takt við aukin 

alþjóðlegan hreyfanleika. Heimkoman og það ferli sem tekur við eftir að útsendur 

starfsmaður snýr aftur heim hefur í gegnum tíðina ekki hlotið mikla athygli frá 

rannsakendum, sem lengi vel töldu að enduraðlögun væri ferli sem kæmi að sjálfu sér og 

því væri óþarfi að eyða tíma í rannsóknir á því. Í seinni tíð hefur hins vegar komið á daginn 

að enduraðlögun reynist einstaklingum í mörgum tilfellum meira krefjandi en 

menningaraðlögun. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig útsendir íslenskir 

starfsmenn upplifa heimkomuna eftir dvöl sína í útlöndum.  

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem djúpviðtöl voru tekin við fimm 

heimkomna starfsmenn. Við túlkun á viðtölum komu í ljós fjögur þemu; ójafnvægi, 

fábreytni, víðsýni og „göfgar vinnan manninn?“ Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að heimkomnir starfsmenn finni fyrir ákveðnu tilfinningalegu ójafnvægi eftir 

heimkomuna og erfiðlega getur reynst að aðlaga sig aftur að íslensku samfélagi vegna 

þess hversu fábreytt það er. Að sama skapi virtust heimkomnu starfsmennirnir þakklátir 

fyrir þann þroska sem þeir öðluðust við dvölina erlendis og fyrir þá nýju sýn sem þeir hafa 

á heiminn; sýn sem gerir þeim kleift á að horfa gagnrýnum augum á íslenskt samfélag og 

atvinnulíf. 
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1  Inngangur   

Þann 1. janúar árið 1914 settist bandaríski flugmaðurinn Tony Jannus undir stýri á flugbát 

og flaug fyrsta skipulagða farþegaflugi heimsins. Þessi 23 mínútna flugferð  fyrir rúmum 

hundrað árum síðan markaði upphafið að farþegaflutningum með flugi sem hefur æ síðan 

auðveldað mönnum að flytjast um set (Davies, 2014). Frá þeim tíma hefur ógrynni fólks 

flutt frá heimalandi sínu til annarra landa í þeim tilgangi að sækja þar vinnu. Þessir 

einstaklingar eru kallaðir útsendir starfsmenn. Eftir flutning bíður þeirra mikið verk að 

aðlagast nýjum siðum og ólíkum venjum. Sú aðlögun er kölluð menningaraðlögun og 

hefur verið mikið rannsökuð í gegnum árin (Black og Gregersen, 1991; Black, 1988; 

Mendenhall og Oddou, 1985).  

Útsendir starfsmenn eiga það allir sameiginlegt að, fyrr eða síðar, snúa þeir allir aftur 

til síns heimalands. Heimkomuferlinu fylgir jafnan önnur aðlögun sem kallast 

enduraðlögun, en hún hefur löngum verið hálfgert olnbogabarn í rannsóknum á sviði 

alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar til þessa, jafnvel þótt sumir vilji meina að 

enduraðlögunin sé útsendum starfsmönnum erfiðari en menningaraðlögun (Adler, 1981; 

Solomon, 1995).  Hið sama er uppi á teningnum á Íslandi, þar sem fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á heimkomuferli og enduraðlögun útsendra starfsmanna. Þar ber þó að 

nefna ritgerðir Maríu Fanndal Birkisdóttur (2009) og Auðar Björnsdóttur (2012). Ritgerð 

Maríu fjallar um heimkomuferli útsendra starfsmanna hjá íslenskum fyrirtækjum sem eru 

með starfssemi á alþjóðlegum vettvangi. Í rannsókn Auðar, sem fjallar um upplifun 

útsendra starfsmanna á heimkomunni og undirbúningi hennar, kemur fram að upplifanir 

viðmælenda hafi litast mikið af efnahagshruninu og afleiðingum þess og því hafi 

viðmælendur upplifað heimkomuna á neikvæðan hátt.  

Við val á viðfangsefni var það markmið rannsakanda að finna rannsóknarefni sem 

hæfði bæði áhugasviði og persónulegri reynslu hans og í samráði við leiðbeinanda var 

rannsóknarefnið ákveðið. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá dýpri skilning á því hvernig 

íslenskir útsendir starfsmenn upplifa það að flytja aftur heim til Íslands eftir dvölina 

erlendis. Áhugi rannsakanda á efninu kviknaði í kennslustund í Inngangi að 

mannauðsstjórnun þegar að aðrannsakandi heyrði í fyrsta skipti minnst á hugtakið 
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enduraðlögun og lýsingu á því hvernig einstaklingar upplifa flutning heim eftir langvarandi 

dvöl í útlöndum. Rannsakandi, sem hefur í tvígang á síðastliðnum fimm árum búið 

erlendis, kannaðist vel við lýsingarnar sem þarna komu fram og þekkti þær af eigin raun.  

Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsókn sem byggir á aðleiðslu. Tekin verða 

viðtöl við fimm heimkomna einstaklinga sem allir hafa búið og starfað erlendis í að 

lágmarki eitt ár. Tilgangurinn er að fá innsýn í upplifun þeirra af heimkomunni og reynslu 

þeirra að enduraðlögunarferlinu.  

Í fræðilegri umfjöllun verða helstu hugtök rannsóknarefnisins útskýrð. Fjallað verður 

um hvað felst í hugtakinu útsendir starfsmenn og gert grein fyrir þeim verkefnum sem 

þeir vinna. Stuttlega verður fjallað um menningaraðlögun og svo verða heimkomuferlinu 

og enduraðlöguninni gerð ítarleg skil. Kafli um aðferðarfræði fylgir í kjölfar fræðilegrar 

umfjöllunar. Ítarlega verður fjallað um rannsóknaraðferðina, þátttakendur, gagnasöfnun 

og framkvæmd rannsóknarinnar. Loks verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, 

túlkaðar og bornar saman við fræðin. Að lokum verða birtast umræður og ályktanir 

rannsakenda á efninu og fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar.  

Rannsakandi mun í rannsókn sinni styðjast við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hvernig upplifa útsendir starfsmenn heimkomuna til Íslands.“ 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Útsendir starfsmenn  

Aukin hnattvæðing hefur leitt af sér meiri alþjóðlegan hreyfanleika (e. global mobility) og 

hefur orðið þess valdandi að fjölmargir einstaklingar ýmist kjósa eða neyðast til þess að 

starfa í öðru landi en sínu heimalandi (Flytzani og Nijkamp, 2008). Í skýrslu Brookfield 

Global Relocation Services um efnið kemur fram að alþjóðlegur hreyfanleiki sé stöðugt að 

aukast og talið er ólíklegt að fjöldi útsendra starfsmanna í heiminum muni minnka í náinni 

framtíð (Brookfield Global Relation Services, 2015). 

Hugtakið útsendir starfsmenn (e. expatriate og e. sojourner) hefur verið skilgreint í 

fræðunum á mismunandi hátt. Útsendir starfsmenn hafa  til dæmis verið skilgreindir sem 

þeir starfsmenn sem eru fluttir tímabundið frá höfuðstöðvum fyrirtækja yfir til 

dótturfélaga í öðrum löndum (Flytzani og Nijkamp, 2008; Harzing, 2001). Griffin og Pustay 

(2002) skilgreindu hins vegar útsenda starfsmenn sem þá einstaklinga sem flytja utan 

tímabundið í þeim tilgangi að vinna. Skilgreining Martin og Nakayama (2009) á hugtakinu 

er nánast sú sama og Griffin og Pustay, en samkvæmt þeim nær hugtakið yfir þá 

einstaklinga sem flytja tímabundið utan vegna einhverrar sérstakrar ástæðu, yfirleitt til 

þess að vinna eða læra, og koma svo heim aftur.  

Útsendum starfsmönnum má skipta í tvo flokka, sjálfskipaða útsenda starfsmenn og 

hefðbundna útsenda starfsmenn (Peltokorpi  og  Jintae  Froese,  2009).   Hefðbundnir 

útsendir starfsmenn eru valdir af vinnuveitanda sínum og sendir utan til þess að vinna að 

tilteknu verkefni (Edström og Gailbraith, 1977). Oftast nær er verkefnið tímabundið og er 

venjan að starfmaðurinn dvelji erlendis í einhvern fyrirfram skilgreindan tíma eða þar til 

viðkomandi verkefni lýkur, að jafnaði frá sex mánuðum til fimm ára (Flytzani og Nijkamp, 

2008; Harzing, 2001). 

Fyrirtæki notast við ólíkar aðferðir við val á útsendum starfsmönnum en í flestum 

tilfellum eru einstaklingarnir valdir vegna sérfræðiþekkingar sinnar og velgengi í 

heimalandi sínu (Mendenhall, Dunbar og Oddou, 1987). Þeir einstaklingar sem sjálfir 

sækjast eftir starfi í öðru landi án hvatningar, aðstoðar eða skipunar frá yfirmönnum, 

kallast sjálfskipaðir útsendir starfsmenn (Inkson, Arthur, Pringle og Barry, 1997; 

Peltokorpi  og  Jintae  Froese,  2009). 
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Þó að þessir tveir hópar útsendra starfsmanna eigi margt sameiginlegt er í mörgum 

tilfellum nokkur munur á hugarfari þeirra og því hvernig þeir nálgast verkefni sín. 

Hefðbundnir útsendir starfsmenn líta á dvöl sína erlendis aðallega sem tækifæri til þess 

að mæta settum markmiðum fyrirtækisins en einnig til þess að styrkja stöðu sína innan 

þess. Sjálfskipaðir útsendir starfsmenn eru hins vegar líklegri til þess að huga meira  að 

persónulegum markmiðum sínum. Þeir eru spenntir fyrir því að fá að takast á við nýja og 

spennandi hluti og finna í fæstum tilfellum fyrir þrýstingi frá vinnuveitenda sínum um að 

uppfylla ákveðin markmið (Inkson o.fl., 1997; Peltokorpi  og  Jintae  Froese,  2009).  

Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum geta nýtt sér vinnu útsendra starfsmanna. 

Edström og Gailbraith (1977) skýrðu frá þremur megin ástæðum sem þeir töldu að lægju 

að baki þess að fyrirtæki kysu að senda út starfsmenn. Í fyrsta lagi þegar að ekki finnast 

nægjanlega hæfir starfsmenn í viðtökulandinu geta fyrirtæki gripið til þess ráðs að senda 

starfsmann utan til þess að manna viðkomandi stöðu. Í öðru lagi senda fyrirtæki 

starfsmenn til starfa erlendis með starfsþróun viðkomandi einstaklings í huga, en þá er 

markmiðið að starfsmaðurinn eflist í starfi og auki færni sína, oftast á sviði stjórnunar. Í 

þriðja og síðasta lagi kjósa fyrirtæki að senda starfsmenn sína til útlanda til þess að stuðla 

að aukinni þróun fyrirtækisins sjálfs. Þar er markmiðið að bæði starfsmenn í heimalandinu 

og í viðtökulandinu kynnist betur fyrirtækjamenningunni og að auka flæði þekkingar um 

fyrirtækið. Það muni svo gera samskipti innan fyrirtækisins liprari sem aftur auðveldar 

ákvarðanatöku innan þess. Þó svo að Edström og Gailbraith hafi eflaust mikið fyrir sér þá 

hafa aðrir bent á að líklega liggi að jafnaði fleiri en ein ástæða að baki ákvörðunar 

fyrirtækis að senda starfsmann utan (Sparrow, Brewster og Harris, 2004).   

 

2.1.1 Alþjóðleg verkefni 

Verkefnin sem útsendir starfsmenn sinna kallast alþjóðleg verkefni (e. international 

assignments). Flest alþjóðleg verkefni teljast til hefðbundinna alþjóðlegra verkefna en 

það eru verkefni sem vara á bilinu þrjú til fimm ár og krefjast þess að starfsmaður flytji til 

viðtökulandsins til þess að sinna þeim (Collings, Scullion og Morley, 2007). Í skýrslu 

Brooksfield Global Relocation Services frá árinu 2014 kom fram að 98% fyrirtækja sem 

úrtak þeirra náði til notuðust við hefðbundin alþjóðleg verkefni (Brookfield Global 

Relacation Services, 2014).  
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Með aukinni tækniþróun undanfarinna ára hafa fyrirtæki þó farið að nýta sér aðrar 

aðferðir við úrlausn alþjóðlegra verkefna en hið hefðbundna form sem áður var greint frá. 

Sem dæmi má meðal annars nefna skammtímaverkefni (e. short-term international 

assignments), en það eru þau verkefni sem vara skemur en eitt ár, víxlverkefni (e. 

rotational assignments), þar sem starfmaður dvelur í eina til tvær vikur erlendis og svo 

jafn langan tíma í heimalandinu. Viðskiptaferðamenn (e. international business travelers) 

kallast þeir einstaklingar sem ferðast oft til útlanda til þess að sinna alþjóðlegum 

verkefnum án þess þó að hafa fasta búsetu í því landi sem verkefnið er unnið í. Að lokum 

má svo nefna sýndarverkefni (e. virtual assignments), en við lausn þeirra vinna starfsmenn 

frá ólíkum löndum saman með aðstoð tækninnar þannig ferðalög milli landa eru óþörf  

(Collings o.fl., 2007).   

Alþjóðleg verkefni eru kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki og því nauðsynlegt að vega og meta 

bæði kostnað og ávinning af verkefninu áður en því er hrint í framkvæmd. Kostnaðurinn 

sem fólginn er í því að senda starfsmann utan getur numið allt að fimmföldum árslaunum 

starfsmannsins (Selmer, 2001). Misheppnuð alþjóðleg verkefni (e. expatriate failure) geta 

því verið dýrkeypt fyrir fyrirtæki þar sem umtalsverðum fjármunum hefur verið eytt í 

undirbúning, þjálfun og flutning starfsmannsins. Þar að auki getur misheppnað verkefni 

leitt af sér óbeinan kostnað, svo sem í formi laskaðra samskipta fyrirtækisins við 

viðtökulandið sem og minnkaða markaðshlutdeild. Að lokum má nefna að í flestum 

tilfellum hlýtur starfsmaðurinn sjálfur einhvern skaða af misheppnaða verkefninu, oftast 

fjárhagslegan, en einnig sálfræðilegan, svo sem minna sjálfstraust og efasemdir um eigin 

starfsgetu (Dowling og Welch, 2004).  

Upphaflega voru alþjóðleg verkefni álitin misheppnuð ef að starfsmaðurinn snéri til 

baka fyrr en gert var ráð fyrir í byrjun (Ashamalla, 1998;  Fukuda og Chu, 1994; Simeon og 

Fujiu, 2000). Þessi skilgreining gerir því ráð fyrir að verkefnið teljist hafa heppnast ef 

starfmaðurinn dvelur erlendis út þann tíma sem upphaflega var áætlaður. Þetta er hins 

vegar ekki alltaf raunin (Sappinen, 1993). Því  er nauðsynlegt að horfa til fleira þátta við 

mat á árangri alþjóðlegra verkefna. Til dæmis mætti einnig tala um að verkefnið hafi 

misheppnast ef starfsmaðurinn skilar lélegu verki eða ef starfsmaðurinn öðlaðist ekki þá 

reynslu sem fyrirtækið vænti af honum, og síðast en ekki síst ef starfsmaðurinn lendir í 

erfiðleikum með enduraðlögun þegar heim er komið (Lee, 2007). 
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 Það liggur ljóst fyrir að það er hagur bæði starfsmanna og fyrirtækja að alþjóðleg 

verkefni heppnist og því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að standa rétt að vali, undirbúningi og 

stuðningi við útsenda starfsmenn svo allt gangi snurðulaust fyrir sig. Því er best að þegar 

starfsmaður ákveður að takast á við alþjóðlegt verkefni og flytjast til annars lands fari í 

gang ákveðið ferli. Black og Gregersen (1998) skýrðu frá þessu ferli og kölluðu það feril 

útsendingar. Ferilinn má sjá á mynd númer eitt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Ferill útsendingar fyrir alþjóðleg verkefni (Black og Gregersen, 1998). 

 

Ferill fyrir árangursríkt alþjóðlegt verkefni, sem sýndur er á mynd eitt, skiptist í sjö 

skref. Í fyrsta skrefinu þarf starfsmaðurinn að taka ákvörðun um það hvort hann ætli að 

þiggja boðið um að fara utan. Skref tvö, þrjú og fjögur fela í sér undirbúning fyrir flutning 

til útlanda, flutninginn sjálfan og aðlögunarferlið þegar til viðtökulandsins er komið. Á 

fimmta skrefi er komið að undirbúningi fyrir heimkomu. Sjötta skrefið er svo heimkoman 

sjálf og að lokum klárast svo ferlið þegar starfsmaðurinn hefur komið sér fyrir aftur í 

heimalandinu og yfirfært þekkingu sína inn í fyrirtækið. Til þess að alþjóðleg verkefni séu 

árangursrík þurfa öll sjö skrefin að heppnast vel (Black og Gregersen, 1998). 
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Ferill alþjóðlegra verkefna er samfelldur og þó svo að heimkoman sé viðfangsefni 

þessarar rannsóknar þá er vert að kynna lauslega þá þætti ferilsins sem eiga sér stað á 

undan heimkomunni sjálfri.  

 

2.2 Menningaraðlögun 

Útsendir starfsmenn sem flytja til ókunnugs lands til þess að vinna þurfa að takast á við 

áskoranir sem felast í aðlögun að nýrri þjóðmenningu og í sumum tilfellum jafnframt nýrri 

fyrirtækjamenningu. Starfsmaðurinn er ókunnugur hinni nýju menningu, þekkir ekki 

reglur samfélagsins nægjanlega vel og gæti því endað á því að hegða sér með óviðeigandi 

hætti (Black og Mendenhall, 1991; Gullahorn og Gullahorn, 1963). Líkur þess að aðlögun 

gangi brösuglega fyrir sig aukast eftir því sem menningarmunur á milli heimalandsins og 

viðtökulandsins eykst (Shi og Wang, 2014).  

Með menningaraðlögun er átt við það þegar einstaklingur eða hópur aðlagar sig að 

ókunnugu menningarlegu umhverfi (Shi og Wang, 2014). Menningaraðlögun hefur verið 

útskýrð með U-laga kúrfu sem prófessor Sverre Lysgaard kynnti  fyrst til sögunnar árið 

1955. Kúrfan skiptir menningaraðlögunarferlinu upp í stig sem geta varað í mislangan 

tíma. Á fyrsta stigi kúrfunnar finnur einstaklingur fyrir spennu og eftirvæntingu  fyrir nýja 

landinu þar sem allt er bæði ævintýralegt og skemmtilegt. Að fyrsta stiginu loknu fer 

gamanið að kárna og bera fer á pirringi og ruglingi hjá einstaklingnum. Einstaklingurinn 

fellur nú niður eftir kúrfunni og hlutir sem áður voru spennandi eða skemmtilegir veita 

ekki sömu gleði og áður. Einstaklingurinn er nú staddur á stigi tvö og tilfinningar eins og 

leiði og heimþrá fara að láta á sér kræla. Eftir að botninum er náð færist einstaklingurinn 

smám saman aftur upp eftir kúrfunni og aðlagast nýja umhverfinu betur og betur þar til 

hann nær loks á loka stigið. Á því stigi hefur einstaklingurinn náð sáttum við umhverfið 

sitt og er þá talað um að einstaklingurinn hafi náð að aðlagast að fullu (Shi og Wang, 2014; 

Schneider og Barsoux, 2003).  

Allt frá því að Lysgaard kynnti U-laga kúrfuna til sögunnar hafa aðrir fræðimenn notast 

við hana í rannsóknum sínum á menningaraðlögun og bætt við hana.  Árið 1960 kom 

Osberg fram með kenningu um menningaraðlögun sem hann lýsti með U-laga kúrfu og er 

hún keimlík kenningu Lysgaard. Fyrsta stig kúrfunnar sem Osberg skilgreindi kallast 

hveitibrauðsdagar (e. honeymoon), þar sem allt er spennandi og skemmtilegt. Osberg 
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gerði grein fyrir því að vanlíðanin sem einstaklingarnir finna fyrir á öðru stigi væri tilkomin 

vegna atburðar sem kallast menningaráfall (e. cultural shock). Menningaráfall kemur fram 

þegar að einstaklingar þurfa að aðlaga sig að ófyrirsjáanlegri menningu og lýsir sér sem 

neikvætt og kvíðaþrungið tímabil (Black, 1992). Tilfærslan frá botni kúrfunnar og uppeftir 

kúrfunni í átt að stigi þrjú skilgreindi hann sem menningarblöndun (e. acculturation), en 

þar er einstaklingurinn að læra betur inn á umhverfið og fer smám saman að líða betur. 

Fjórða og síðasta stigið kallaði hann svo fullaðlögun (e. mastery) en þegar því stigi hefur 

verið náð hefur einstaklingurinn aðlagað sig að umhverfinu (Osberg, 1960). 

Þó svo að kenningin um U-laga kúrfu menningaraðlögunnar hafi verið notuð í fjölda 

rannsókna hingað til þá eru ekki allir rannsakendur á eitt sáttir um gæði hennar og telja 

að gögnin sem eigi að styðja við hana séu ekki nógu ítarleg. Upplifun einstaklinga á 

menningaraðlögun sé mjög persónubundin og margir þættir í rannsóknum á 

menningaraðlögun styðji í raun ekki við kenninguna um U-laga kúrfu (Black og 

Mendenhall, 1991; Ward, Okura, Kennedy og Kojima, 1998). 

Menningaraðlögun hefur verið rannsóknarefni margra og fjöldi greina hafa birst sem 

fjalla um menningaraðlögun útsendra starfsmanna (Black og Gregersen, 1991; Black, 

1988; Mendenhall og Oddou, 1985). Margar rannsóknir leituðu leiða til þess að auka 

líkurnar á því að alþjóðleg verkefni heppnist og hafa rannsakendur komist að því að 

þjálfun starfsmanna og stuðningur við þá eru mikilvægir þættir í því ferli (Hurn, 2007; 

Osman-Gani og Tan, 2005; Selmer, 2005; Harvey, 1989).  

Misheppnuð menningaraðlögun er helsta ástæða þess að alþjóðleg verkefni 

misheppnist og starfsmaðurinn snýr heim fyrr en upphaflega var áætlað. Í fyrri 

rannsóknum var mikið einblínt á upplifun starfsmannsins meðan á menningaraðlögunni 

stóð (Arthur og Bennett, 1995; Caligiuri, 2000; Mendenhall og Stahl, 2000) en í seinni tíð 

hafa rannsakendur áttað sig á því að menningaraðlögun fjölskyldu starfsmannsins er ekki 

síður mikilvægur þáttur sem þarf að huga að.  Óánægja maka er til að mynda mjög algeng 

ástæða fyrir ótímabærri heimkomu starfsmanns (Gupta, Banerjee og Gaur, 2012). Þrátt 

fyrir mikinn áhuga rannsakenda á menningaraðlögunarferlinu hafa þeir hins vegar í 

gegnum tíðina sýnt heimkomunni og ferlinu sem tekur við þegar alþjóðlegum verkefnum 

lýkur lítinn áhuga. Það sama er upp á teningnum hjá flestum þeim sem nýta sér útsenda 

starfsmenn (Osman-Gani og Hyder, 2008; Sanchez Videl, Sanz Valle og Barba Aragon, 
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2008). Þetta er afar óheppilegt, sérstaklega í ljósi þess að bent hefur verið á að til þess að 

alþjóðlegt verkefni verði árangurríkt sé nauðsynlegt að huga að heimkomunni tímalega 

(Brewster og Suutari, 2005), og vikið er að í umfjöllun hér að ofan. 

 

2.3 Heimkoma og enduraðlögun 

Fyrr en síðar kemur að því að verkefnum útsendra starfsmanna lýkur og tímabært er að 

yfirgefa viðtökulandið og flytja aftur heim. Við það að starfsmaðurinn flytji aftur í sitt fyrra 

umhverfi hefst enduraðlögun (e. repatriation). Með því er átt við það ferli sem 

einstaklingurinn gengur í gegnum til þess að aðlaga sig að sínu fyrra umhverfi (Adler, 

1981; Andreason og Kinneer, 2005). Gjarnan hefur verið litið svo á að ekki þurfi að 

undirbúa starfsmenn sérstaklega fyrir heimkomuna og að enduraðlögunarferlið sé einfalt 

og komi að sjálfu sér – eftir allt þá eru starfsmennirnir jú að snúa aftur til heimalandsins 

sem þeir ættu að þekkja betur en eigið handarbak. Þó hefur verið sýnt fram á að 

enduraðlögun er í raun jafn erfitt, ef ekki erfiðara ferli en menningaraðlögunin (Adler, 

1981; Howard, 1986; Cox, 2004), þar sem flutningurinn heim reynist oft á tíðum erfiður 

og alveg úr takt við það sem starfsmaðurinn var búinn að gera sér í hugarlund (Andreason 

og Kinneer, 2005). Í mörgum tilfellum hefur útsendi starfsmaðurinn og fjölskylda hans 

breyst við dvölina erlendis. Á sama tíma kunna að hafa orðið breytingar í samfélagi 

heimalandsins sem gera enduraðlögun ennþá erfiðari. Auk þess þekkist það að 

starfsmenn sem snúa aftur til starfa í heimalandinu finnist sem starfsferill þeirra hafi 

staðið í stað á meðan samstarfsmenn þeirra, sem ekki fóru utan, hafi fengið 

stöðuhækkanir (Black,  1992).  

Með hliðsjón af þessu ætti því, í stað þess að líta á menningaraðlögun og enduraðlögun 

sem tvo aðskilda þætti, að horfa á menningaraðlögun sem upphafið og enduraðlögun sem 

endann á sama ferlinu (Lazarova og Caligiuri, 2001; Osman-Gani og Hyder, 2008).  

 Þegar farið var að veita enduraðlögunarferlinu athygli komu Gullahorn og Gullahorn 

(1963) fram með þá kenningu að enduraðlögunarferlið væri í raun ferli sem tæki við strax 

að loknu menningaraðlögunarferlinu, og hægt væri að lýsa með því að tvöfalda U-laga 

kúrfu menningaraðlögunnar. Kúrfan um enduraðlögun hefur verið kennd við W-laga kúrfu 



 

17 

til aðgreiningar frá U-laga kúrfu menningaraðlögunnar (Adler, 1981; Black og Gregersen, 

1991).  W-laga kúrfu enduraðlögunar má sjá á mynd tvö. 

Mynd 2. W-laga kúrfa enduraðlögunnar (Gullahorn og Gullahorn, 1963). 

 

W-laga kúrfan lýsir enduraðlögunarferlinu á sama hátt og menningaraðlögunarferlinu. 

Hún skiptist í þrjú stig; hveitibrauðsdaga, öfugt menningaráfall (e. reverse culture shock) 

og aðlögun (Black og Gregersen, 1991). Þó svo að öfugt menningaráfall framkalli sömu 

líðan og menningaráfall þá er ákveðinn munur á þessum tveimur hugtökum. Einstaklingur 

hefur ákveðnar væntingar um heimkomuna og telur sig í mörgum tilfellum vera að snúa 

aftur í óbreytt umhverfi sem óbreyttur einstaklingur. Þegar hann áttar sig á því að svo er 

ekki raunin upplifir hann ákveðið áfall sem kallast öfugt menningaráfall (Gullahorn og 

Gullahorn, 1963). 

Líkt og með U-laga kúrfu menningaraðlögunar hefur W-laga enduraðlögunarkúrfan 

verið gagnrýnd í gegnum tíðina af fræðimönnum sem telja að fáar rannsóknir styðji við 

kenninguna um að enduraðlögun fylgi W-laga kúrfu (Sussman, 2001; Adler, 1981; 

Szkudlarek, 2010). Adler (1981) telur að W-laga kúrfa sé ekki heppileg leið til þess að 

útskýra enduraðlögun og telur að henni sé betur lýst flatri U-laga kúrfu. Í flötu kúrfunni 
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tekur hvert stig aðlögunar styttri tíma en í menningaraðlögun. Mynd þrjú sýnir flata U-

laga kúrfu Adler. 

 

 

Mynd 3. Flöt U-laga kúrfa (Adler, 1981). 

 

Fyrsta stigið hefst mjög ofarlega á kúrfunni. Það stig er uppfullt af gleði yfir því að vera 

komin heim í faðm fjölskyldu og vina en það ástand endist þó í mesta lagi í mánuð, 

stundum aðeins nokkra klukkutíma. Þegar því stigi lýkur fellur einstaklingurinn hratt niður 

eftir kúrfunni uns hann nær botninum, sem gerist oftast um tveimur til þremur mánuðum 

frá heimkomu. Á því stigi upplifir einstaklingurinn óánægju bæði í persónulega lífinu og í 

tengslum við starf sitt. Í mörgum tilfellum líður starfsmanninum eins og að starfsferillinn 

hafi skaðast af dvölinni ytra og að núverandi starf uppfylli ekki þær væntingar sem hann 

hafði til þess áður en hann snéri heim. Í einkalífinu verða einstaklingarnir einnig oft fyrir 

vonbrigðum, þeir upplifa það að samverustundir með fjölskyldu og vinum eru ekki eins 

margar og góðar eins og búist var við og þeim finnst fólk oft áhugalaust um dvöl þeirra. 

Eftir að botninum er náð færist einstaklingurinn upp eftir kúrfunni þar til hann kemst í 
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jafnvægi um miðbik kúrfunnar. Að meðaltali tekur það um sex til tólf mánuði fyrir 

einstakling að komast á þriðja og síðasta stig kúrfunnar (Adler, 1981).                                                                                                                                                                                                   

Tilraunir bæði Gullahorn og Gullahorn (1963) og Adler (1981)  til þess að lýsa ferli 

enduraðlögunar með kúrfu er frekar mikil einföldun að mati einhverra rannsakenda sem 

telja bæði að gögnin sem kenningarnar eru byggðar á séu ekki nógu ítarleg og einnig að 

enduraðlögun sé fjölþætt fyrirbæri sem beri frekar að skoða út frá einstökum þáttum en 

ekki sem heildrænt ferli (Black, Gregersen og Mendenhall, 1992). 

 

2.3.1 Væntingar 

Mannfólkinu er það eðlislægt að vilja takmarka óvissu. Ein af þeim aðferðum sem fólk 

notast við í því skyni er að búa sér til væntingar um framtíðina (Black o.fl.,1992). 

Flutningar á milli landa fela óhjákvæmilega í sér óvissu og því er ekki óalgengt að 

einstaklingur sem flyst aftur heim sé með ákveðnar væntingar um heimkomuna. 

Væntingastjórnun er einn af þeim þáttum sem huga þarf vel að áður en útsendi 

starfsmaðurinn snýr heim aftur, en ein af meginástæðum þess að enduraðlögunarferli 

misheppnast er sú að væntingum útsenda starfsmannsins og fjölskyldu hans er ekki mætt 

við heimkomuna. Útsendir starfsmenn byggja væntingar sínar oft á því hvernig 

heimkomuferlið var fyrir aðra útsenda starfsmenn fyrirtækisins (Stroh, Gregersen og 

Black, 1998). Reynist heimkomuferlið ekki í takti við væntingar aukast líkur á því að hann 

falli í hóp þeirra 14% útsendra starfsmanna sem yfirgefa fyrirtæki á innan við þremur 

árum frá heimkomu (Solomon, 1995). Nýlegar rannsóknir hafa undirstrikað mikilvægi 

þess að vinnuveitandi upplýsi útsenda starfsmanninn um hvað taki við þegar heim sé 

komið og tryggi þannig að starfsmaðurinn þrói ekki með sér óraunhæfar væntingar til 

heimkomunnar (Dickmann & Baruch, 2011). 

Í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á væntingum útsendra starfsmanna til 

heimkomunnar hefur komið fram að væntingar þeirra eru yfirleitt of miklar, og snúast oft 

um nýja stöðu innan fyrirtækisins, launahækkun, bónusgreiðslur og frekari starfsframa 

þegar til lengri tíma er litið (Brewster, Sparrow og Vernon, 2010; Hammer, Hart og Rogan, 

1998). Væntingarnar geta líka verið óstarfstengdar, svo sem um betri lífskjör eða um 

endurfundi við gamla vini (Stroh, 1995). Fjölskylda útsenda starfsmannsins er að sama 

skapi búin að gera sér væntingar um heimkomuna og í mörgum tilfellum er minningin um 
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lífið í heimalandinu byggð á óraunverulegri glansmynd. Raunveruleikinn birtist svo 

útsenda starfsmanninum og fjölskyldu hans sem oft jafnast ekki á við þær væntingar sem 

voru til heimkomunnar, og leiðir til öfugs menningaráfalls (Black o.fl., 1992). Þá hefur 

verið einnig sýnt fram á að eftir því sem væntingar til heimkomunnar eru jákvæðari, því 

meiri líkur eru á því að upplifunin verði sú sama (Hammer o.fl., 1998). 

 

2.3.2 Áhrifaþættir í enduraðlögun 

Fræðimenn hafa reynt að draga út þá þætti sem hafa áhrif á upplifun einstaklinga á 

enduraðlögun. Sumir fræðimenn einbeittu sér að því að búa til heilstæð líkön um 

heimkomuna og hvernig einstaklingar tækjust á við enduraðlögunina. Einn þeirra var 

Nancy Adler sem kom fram með tvívítt, fjögurra þátta líkan sem sýnir fram á fjórar ólíkar 

aðferðir við enduraðlögun útsendra starfsmanna og jafnframt hvernig samstarfsmenn 

upplifa frammistöðu starfsmannsins eftir heimkomuna. Í fyrsta lagi skiptir hún viðhorfum 

einstaklinga til enduraðlögunar í tvo þætti, bjartsýni og svartsýni og svo hversu viljugir 

einstaklingarnir eru að gera breytingar á sjálfum sér til þess að aðlögun gangi betur fyrir 

sig. Þeir einstaklingar sem eru viljugir kallast virkir en hinir óvirkir. Líkanið má sjá á mynd 

fjögur hér fyrir neðan. 

 

Mynd 4. Tekist á við enduraðlögun (Adler, 1981). 
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Líkanið lýsir þá fjórum  mismunandi  aðferðum sem einstaklingar nýta sér við 

enduraðlögun. Í fyrsta lagi er talað um félagslega endurhæfingu (e. resocialized mode) en 

þar er einstaklingurinn jákvæður í garð heimkomunnar en hann er á hinn bóginn óvirkur. 

Hann nýtir sér ekki þá þekkingu sem hann öðlaðist erlendis og reynir að aðlagast aftur án 

þess að taka það með í reikninginn að vera breyttur eftir dvölina. Starfsmaður sem fellur 

undir þessa skilgreiningu er mjög ánægður með starfið sitt í heimalandinu og er jafnframt 

talinn standa sig vel í vinnunni af samstarfsfélögum. 

Undir fyrirbyggjandi aðferð (e. proactive mode) falla þeir einstaklingar sem eru bæði 

jákvæðir í garð heimkomunnar og einnig viljugir til að viðurkenna breytingu sem hefur 

orðið á sjálfum sér. Þeir nýta sér þá þekkingu sem þeir öðluðust í við dvölina í bland við 

fyrri reynslu sem leiðir oft til þess að þeir eru ánægðari með störf sín en áður. Á hinn 

bóginn skora þessir starfsmenn ekki jafn hátt í mati samstarfsmanna líkt og í félagslegri 

endurhæfingu og telja samstarfsmenn þeirra að þeir séu bara miðlungs árangursríkir 

starfsmenn.  

Í þriðja lagi er talað um fráhverfa aðferð (e. alienated mode) en starfsmenn sem falla 

undir þá aðferð þykja allra jafnan standa sig illa í starfi. Einstaklingurinn er bæði svartsýnn 

í garð heimkomunnar og óvirkur við að nýta sér þekkingu sína frá viðtökulandinu og vill 

ekki viðurkenna þær breytingar sem hafa orðið á honum sjálfum við dvölina erlendis. 

Síðasta aðferðin kallast uppreisnargjörn aðferð (e. rebellious mode). Í þann flokk falla 

þeir einstaklingar sem eru meðvitaðir um þá breytingu sem hefur orðið á þeim en á sama 

tíma eru þeir neikvæðir fyrir heimkomunni og vilja helst nýta sér nýju þekkingu sína til 

þess að knýja fram breytingar í heimalandinu (Adler, 1981). 

Aðrir rannsakendur ákváðu að einbeita sér frekar að einstökum þáttum í 

enduraðlögunarferlinu. Þeir vildu meina að menningaraðlögun væri fjölþætt ferli og 

byggðist upp á að minnsta kosti þremur mismunandi þáttum: Aðlögun að vinnunni, 

samskiptaaðlögun við íbúa í viðtökulandinu og að lokum almennri umhverfisaðlögun að 

gestgjafalandinu  (Black, Mendenhall og Oddou, 1991; Andreason og Kinneer, 2005). 

Black og Gregersen (1991) komust að því að líklega væri hægt að útvíkka líkönin og 

styðjast við þau í rannsóknum á enduraðlögun. Þó hefur verið bent á það að í 

enduraðlögun þá skiptist aðlögun að vinnu í tvo aðgreinda þætti, aðlögun að starfinu 

sjálfu (e. job adjustment) og aðlögun að skipulagsheildinni (e. organizational adjustment) 
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en ekki einn líkt og í menningaraðlögun (Andreason og Kinneer, 2005). Rannsakendur telja 

að þættirnir sem hafi áhrif á enduraðlögun séu fjórir talsins. Þeir eru: Einstaklingsþættir 

(e. individual factors), starfstengdir þættir (e. job factors), skipulagsþættir (e. 

organizational factors) og óstarfstengdir þættir (e. non-work factors) (Mendenhall og 

Oddou, 1985; Stenning, 1979; Andreason og Kinneer, 2005).   

 

2.3.2.1 Einstaklingsþættir 

Í gegnum tíðina hafa fjölmargir einstaklingsþættir sem talið er að hafi áhrif á 

enduraðlögun verið rannsakaðir. Sá þáttur sem hefur hvað mest verið skoðaður er aldur. 

Sumar rannsóknir sjá ummerki þess að aldur hafi áhrif á enduraðlögun, því eldri sem 

einstaklingurinn er við heimkomuna, því auðveldari reynist hún. Líklega er ástæðan fyrir 

því að eldra fólki gengur betur í enduraðlögun sú að það er jafnan lífsreyndara og 

þroskaðra sem kemur sér vel (Black og Gregersen, 1991; Cox, 2004; Andreason og 

Kinneer, 2005). 

Áhrif kyns á enduraðlögun hefur verið skoðað og fram hefur komið að konur upplifi 

frekar erfiðleika við enduraðlögun, sérstaklega í daglega lífinu og í samskiptum við 

fjölskyldu og vini (Szkudlarek, 2010). Sussman (2001) fann ekkert sem benti til þess að kyn 

hefði áhrif á enduraðlögunarferli og bætti við að frekari rannsókna væri þörf. Þó hafa 

nýlegar rannsóknir bent á það að minni líkur séu á því að konur hljóti stöðu- og 

launahækkun við heimkomuna og getur það einnig haft áhrif á það hvernig konur upplifa 

enduraðlögunarferlið (Tharenou, 2010). 

Einhverjir benda á að fyrri reynsla einstaklinga af aðlögunarferli hafi jákvæð áhrif á 

enduraðlögun (Black o.fl., 1992; Hammer o.fl., 1998) en aðrir hafa efast um að slíkt sé 

raunin (Szkudlarek, 2010). 

Í gegnum tíðina hefur verið reynt að rannsaka persónuleika fólks og sjá hvernig 

mismunandi persónueinkenni hafa áhrif á enduraðlögun. Jákvæðir og opinskáir 

einstaklingar með sterka sjálfsmynd eru taldir líklegri til þess að eiga auðvelda 

enduraðlögun frekar en aðrir.  Einnig virðast einstaklingar sem hafa persónueinkenni sem 

kallast í fræðunum „Big Five“ standa sig betur en aðrir, í bæði menningar- og 

enduraðlögun. „Big Five“ er fimm þátta líkan sem flokkar niður persónueinkenni 

einstaklinga og á að geta spáð fyrir um það hversu vel einstaklingur mun standa sig í 
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ákveðnum aðstæðum. Líkanið er sett saman úr eftirfarandi þáttum: Úthverfa, 

vingjarnleiki, samviskusemi, andlegur óstöðugleiki og sveigjanleiki. Samkvæmt líkaninu er 

einstaklingur sem býr yfir þessum þáttum að undanskildum andlegum óstöðugleika, 

líklegri til þess að ná betri árangri í starfi. Andlegur óstöðugleiki hefur neikvæð áhrif á 

árangur í starfi og því væri einstaklingur sem er andlega stöðugur líklegri til árangurs í 

starfi (Szkudlarek, 2010; Marta Jóhannesdóttir, 2010).  

Í nýlegum samantektum á enduraðlögunarferlinu kemur fram að líkur séu á því að 

einstaklingsþættir á borð við kyn, aldur, hjúskapastöðu og fjöldi barna hafi áhrif á upplifun 

einstaklinga á enduraðlögunarferlinu en að sama skapi er bent á mikilvægi frekari 

rannsókna á þessu sviði (Hyder og Lövblad, 2007; Arnaez, Arizkuren, Muñiz og Sánchez, 

2014). 

 

2.3.2.2 Starfstengdir þættir 

Aðlögun að vinnunni getur reynst vera erfiðasti þátturinn í enduraðlöguninni fyrir suma 

starfsmenn (Black og Gregersen, 1991). Líkt og áður var greint frá í kaflanum um 

væntingar, þá binda margir útsendir starfsmenn vonir við stöðuhækkun þegar heim er 

komið. Raunin er hins vegar sú að í mörgum tilfellum missa fyrirtæki sjónar af 

starfsmanninum um leið og hann fer utan og þá er hætta á því að aðrir starfsmenn sem 

fóru hvergi, hljóti stöðuhækkanir. Þegar útsendi starfsmaðurinn snýr aftur heim og sér að 

dvölin erlendis hefur orðið til þess að hann hefur dregist aftur úr öðrum 

samstarfsmönnum getur hann upplifað mikil vonbrigði sem getur haft umtalsverð áhrif á 

enduraðlögunarferlið (Andreason og Kinneer, 2005). Að sama skapi þurfa starfsmennirnir 

gjarnan að snúa aftur til baka í sömu stöðu og þeir voru í áður en þeir fóru út, sem er 

mögulega lægra sett en sú staða sem þeir gegndu í viðtökulandinu sem getur leitt til þess 

að sjálfstraust starfsmannsins minnkar. Þá hefur í sumum tilfellum útsendi 

starfsmaðurinn búið í landi þar sem félagsleg staða hans er hærri en í heimalandinu og 

getur það því reynst þrautinni þyngri að snúa aftur og taka á bæði stöðulækkun og verða 

lægra settur í samfélaginu en í gestgjafalandinu (Andreason og Kinneer, 2005). 

Aðlögun að fyrirtækjamenningunni getur einnig reynst starfsmanninum erfið og 

streytuvaldandi. Líklega hafa einhverjar breytingar átt sér stað innan fyrirtækisins á þeim 

tíma sem starfsmaðurinn var í burtu og hann gæti lent í því við heimkomuna að þær 
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óskrifuðu reglur og venjur sem voru í gildi þegar hann fór út séu ekki lengur til staðar 

þegar hann snýr aftur. Þá er það einnig vel þekkt að starfsmanninum líði líkt og sú reynsla 

sem hann öðlaðist við dvölina erlendis sé ekki metin að verðleikum innan fyrirtækisins og 

að hann sé of hæfur til þess að sinna stöðunni sinni. Þessi atriði geta öll dregið úr sjálfsáliti 

starfsmannsins og haft þau áhrif að honum finnist hann utanveltu og þar með sett strik í 

enduraðlögunarferlið (Andreason og Kinneer, 2005; Welch, 1994). 

Eitt af því sem gerir enduraðlögunarferlið í tengslum við vinnuna erfiðara en ella er sú 

staðreynd að mörg fyrirtæki eru ekki að nýta sér þá reynslu og þekkingu sem útsendi 

starfsmaðurinn kemur aftur með inn í fyrirtækið að verkefni loknu nægilega vel (Adler og 

Gundersen, 2008). 

Það hefur sýnt sig að enduraðlögunarferlið í heild sinni er töluvert auðveldara fyrir þá 

einstaklinga sem eru í góðu sambandi við fyrirtækið í heimalandinu á meðan á dvölinni 

stendur og hafa góða hugmynd um hvaða stöðu þeir muni gegna við heimkomuna (Black 

og Gregersen, 1991). Það í sjálfu sér kemur ekki mikið á óvart þar sem verulega hefur 

verið dregið úr óvissuþættinum í tengslum við vinnunna og jafnframt eru væntingar 

starfsmannsins í takt við það sem bíður hans þegar heim er komið, sem aftur líkt og áður 

sagði, eykur líkur þess að enduraðlögunin heppnist vel. 

 

2.3.2.3 Aðrir þættir 

Það eru aðrir þættir en þeir sem áður hefur verið fjallað um sem mögulega geta haft áhrif 

á enduraðlögunina og hversu vel hún gengur fyrir sig. Lengd dvalar og hvernig 

menningaraðlögunin gekk fyrir sig eru þættir sem hafa verið til skoðunar í þessu samhengi 

og rannsóknir sína að neikvætt samband er á milli þessa atriða og hversu vel 

enduraðlögun gengur fyrir sig, það er að segja, eftir því sem menningaraðlögun gengur 

betur og því lengri tíma sem starfsmaðurinn dvelur erlendis, því meiri eru líkurnar á því 

að uppkomi vandræði við enduraðlögunina (Black o.fl., 1992; Andreason og Kinneer, 

2005). Þá hefur einnig komið fram í fyrri rannsóknum að þeir einstaklingar sem þurfa að 

lækka sig um tign í stéttaskiptingunni og að búa við lakari húsakost erlendis, finna frekar 

fyrir óánægju og kvíða en aðrir við heimkomuna. Að sama skapi virðist upplifun maka á 

enduraðlöguninni vera beintengd við upplifun starsfmannsins, eftir því sem 
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enduraðlögun makans gengur verr, þess mun verr gengur enduraðlögun starfsmannsins 

(Andreason og Kinneer, 2005).   

Líkt og fram hefur komið er enduraðlögunarferlið margslungið fyrirbæri og margt er 

enn á huldu um það hvaða þættir hafi áhrif á enduraðlögunina og jafnframt hvernig best 

sé að varpa ljósi á svo persónulega upplifun sem enduraðlögun er. Rannsakanda leikur 

hugur á að vita hvernig útsendum starfsmönnum sem dvalið hafa erlendis til lengri tíma 

upplifa það að flytjast aftur heim til Íslands og hvernig enduraðlögunarferlið sem tekur 

við eftir flutninginn blasir við þeim. 

Í næsta kafla verður fjallað ítarlega um aðferðafræði rannsóknarinnar, val á 

þátttakendum og hvernig gagnaöflun rannsóknarinnar er háttað. Rannsakandi leitast eftir 

því með rannsókninni að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Hvernig upplifa 

útsendir starfsmenn heimkomuna til Íslands?“ 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, rök fyrir vali á 

rannsóknaraðferð og hvað hún felur í sér. Þá verður greint frá framkvæmd 

rannsóknarinnar, hvernig staðið var að vali á þátttakendum og hvernig gagnaöflun gekk 

fyrir sig. Að lokum verður réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar rædd. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative methodolgy). Sú 

aðferð hentar vel þegar markmið rannsóknar er að skoða persónulega upplifun 

viðmælenda á viðfangsefni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru heppilegar þegar skoða á 

hlutina í eðlilegu umhverfi og þegar rannsakandi vill skilja hlutina betur heldur en 

megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantiative methodology) leyfa (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum getur gagnaöflun farið fram með 

viðtölum og athugunum eða með því að notast við skjöl og skýrslur. Viðtöl henta vel í 

eigindlegum rannsóknum þar sem þau auðvelda viðmælendum að tjá skoðanir sínar og 

miðla reynslu sinni og upplifun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Merriam, 2009).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir geta verið heppilegur kostur í mörgum rannsóknum en 

eru þó ekki gallalausar. Miklu máli skiptir að rannsóknin sé framkvæmd rétt og af 

nákvæmni. Sé þess ekki gætt getur það haft áhrif á niðurstöður hennar. Ef að rannsakandi 

skráir til að mynda ekki hjá sér athugasemdir á meðan rannsókn stendur getur hann misst 

af mikilvægum skilaboðum frá viðmælanda í formi líkamstjáningar eða þagnar, sem bæði 

geta verið merki um að viðmælanda líði illa eða sé óviss með svarið (Silvermann 2010). 

Þar að auki segja niðurstöður eigindlegra rannsókna aðeins frá persónulegum viðhorfum 

úrtaksins og því getur reynst erfitt að fá réttmæta niðurstöðu fyrir þýðið vegna þess 

hversu opnar og breytilegar niðurstöðurnar geta verið (Esterberg, 2002). 

 Í þessari rannsókn leitast rannsakandi við að skilja það hvernig útsendir starfsmenn 

upplifa heimkomu og telur hann að ekki væri hægt að ná fram sama skilningi á 

rannsóknarefninu með öðrum rannsóknaraðferðum, enda um að ræða persónubundna 

upplifun einstakra viðmælenda. 
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3.1.1 Fyrirbærafræði 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum hefur verið skipt upp í þrjá meginflokka eftir áherslum. 

Einn þessara flokka eru þær rannsóknir sem leggja áherslu á það að skilja merkingu 

einhvers. Sá flokkur er betur þekktur sem fyrirbærafræði (e. phenomenology)  (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem notuð er til þess að átta sig 

á reynslu og upplifun einstaklinga eins og hún er í raun og veru. Upphafsmaður nútíma 

fyrirbærafræði er þýski heimspekingurinn Edmund Husserl sem setti hana fram sem 

mótvægi við einhliða megindlega aðferðafræði. Fyrirbærafræðileg aðferð miðar að 

uppgötvun. Rannsakandi hefur ekki fyrirfram ákveðnar niðurstöður eða fullyrðingar í 

huga sem hann reynir að sanna með rannsókninni heldur leitast hann við að kanna 

upplifun viðmælandans og greina hana. (Merriam, 2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Til eru nokkrar mismunandi aðferðir til þess að framkvæma fyrirbærafræðilega 

rannsókn. Í þessari rannsókn er markmiðið að fá dýpri skilning á persónulegri upplifun 

útsendra starfsmanna á heimkomunni. Rannsakandi telur að heppilegast sé að notast við 

djúpviðtöl við gagnaöflun. Djúpviðtöl eru opin og í þeim er viðmælanda gefinn kostur á 

því að svara á eigin forsendum sem leiðir oftast af sér einlægari lýsingar á viðhorfum og 

upplifun viðmælandans á viðfangsefninu (DiCicco-Bloom og Crabtree, 2006). Notkun 

djúpviðtala styður við stefnu fyrirbærafræðinnar þar sem þau byggjast á opnum 

spurningum sem auðveldar viðmælendum að útskýra mál sitt til þess að gefa rannsakanda 

innsýn í hugarheim sinn (Manen, 1990). 

 

3.1.2 Úrvinnsla gagna  

Úrvinnsla ganga í fyrirbærafræði skiptist í þrjá þætti. Það eru lýsing (e. description), 

samþætting (e. reduction) og túlkun (e. interpretation) (Orbe, 1998). Í lýsingu eru tekin 

viðtöl og þau afrituð orðrétt. Í lýsingunni leitast rannsakandi við að lýsa fyrirbærunum í 

stað þess að útskýra þau og hafa verður í huga að allar lýsingar eru jafn mikilvægar. 

Rannsakandi þarf að leggja til hliðar persónulegar skoðanir á rannsóknarefninu til þess að 

móta ekki niðurstöðurnar eftir þeim. Þegar viðtalið hefur verið afritað þá er það lesið yfir 

til þess að öðlast heildaryfirsýn. Annað skrefið í úrvinnslunni er samþætting. Í henni er 

viðtalið lesið og endurlesið og sjónum beint að fyrirbærinu sem er til skoðunar og 

setningar og orðasambönd sem þykja endurspegla upplifanir viðmælendanna dregin 
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saman. Í þessu skrefi hefst túlkunin og í því er markmiðið að sía mikilvægar lýsingar frá 

þeim sem minna máli skipta. Í þriðja skrefi úrvinnslunnar heldur túlkunin áfram en í henni 

eru gögnin rýnd enn frekar og leitast við að skilja merkingu fyrirbærisins. Þemu úr 

samþættingunni eru endurskoðuð með innra samband þeirra að leiðarljósi og reynt að 

finna þemu sem mynda tengingu við rannsóknarspurningu. Markmið með túlkun er að 

dýpka skilning á fyrirbærinu og koma auga á þau atriði sem voru óljós í fyrri skrefum 

(Orbe, 1998). 

 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Gangasöfnun fór fram í formi hálf-opinna djúpviðtala. Gögnum í fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum er safnað með viðtölum, athugunum eða greiningu skjala (Merriam,  2009). 

Rannsóknarviðtöl sem þessi eru ekki almennt spjall heldur hafa þau skýran tilgang. Til þess 

að samræður haldist innan marka rannsóknarinnar þarf að styðjast við ákveðinn 

viðtalsramma sem nær utan um umræðuefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Viðtalsrammi fyrir rannsóknina var hannaður í samstarfi við leiðbeinanda og má hann sjá 

í viðauka þrjú.  

Þegar að viðtalsrammi var tilbúinn var næsta skref að ákveða tímasetningu fyrir 

viðtölin í samvinnu við þátttakendur. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 6. – 11. apríl á ýmsum 

kaffihúsum í Reykjavík og í Háskóla Íslands. Rannsakandi gætti þess að velja staðsetningu 

þar sem andrúmsloftið væri afslappað og lítið væri um utanaðkomandi truflanir. Viðtölin 

tóku rúmlega 50 mínútur hvert. Áður en viðtölin hófust fór fram prufuviðtal við 

einstakling sem einnig uppfyllti skilyrðin fyrir rannsóknina. Sú reynsla gaf rannsakanda 

tækifæri á að prófa viðtalsrammann og æfa viðtalstækni. 

Rannsakandi byrjaði á því að kynna rannsóknina fyrir þátttakendum og gerði markmiði 

hennar og tilgangi skil. Því næst var viðmælendum gerð grein fyrir því í hverju þátttaka 

þeirra fælist og upplýst samþykki fengið fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni og fyrir 

hljóðupptöku á viðtalinu. Í viðauka tvö má finna skjalið um upplýst samþykki, sem bæði 

þátttakendur og rannsakandi undirrituðu. Rannsakandi ítrekaði það að fyllsta trúnaðar 

yrði gætt við úrvinnslu gagnanna og að nöfnum viðmælenda yrði breytt þannig að 

ómögulegt væri að rekja svör til einstaks þátttakanda. Allir viðmælendur samþykktu 

þátttöku og voru viljugir að ræða sína reynslu.   
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Hvert viðtal hófst á óformlegu spjalli um rannsóknarefnið til þess að skapa afslappað 

umhverfi og auðvelda viðmælandanum að tjá sig. Þegar að rannsakandi fann að mesta 

óöryggið var farið úr viðmælandanum studdist hann við viðtalsrammann til þess að leiða 

samtalið inn á rétta braut. Rannsakandi leyfði viðmælendum að ráða ferðinni í viðtalinu 

að mestu leyti en gætti þess þó að stýra viðtalinu aftur að viðfangsefninu ef viðmælandinn 

vék um of frá efninu.   

Viðtölin voru hljóðrituð bæði á stafrænt upptökutæki og á farsíma rannsakanda og auk 

þess voru athugasemdir rannsakanda skráðar að loknu hverju viðtali. Því næst voru 

viðtölin afrituð orðrétt áður en greiningarferlið hófst. Öll viðtölin voru afrituð eins fljótt 

og hægt var, fjögur þeirra samdægurs en eitt næsta dag. Greiningarferlið fór þannig fram 

rannsakandi las yfir viðtölin og yfirstrikaði lykilorð og fann út þemu og undirþemu. Eftir 

því sem rannsakandi las oftar yfir viðtölin fækkaði þemunum og aðaláherslur komu skýrar 

í ljós. Í loka yfirlestri dró rannsakandi saman fjögur þemu sem hvert hefur að geyma 

nokkur undirþemu. Í viðauka fjögur má sjá lista yfir hluta samþættingar. 

 

3.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með markvissu vali með rannsóknarefnið í 

huga. Að sama skapi var stuðst við hentugleikaúrtak sem snýst um það að velja 

þátttakendur út frá því hversu vel þeir henta rannsókninni og hversu aðgengilegir þeir eru 

(Merriam,  2009). Viðmælendur voru valdir með rannsóknarspurninguna í huga og skilyrði 

fyrir þátttöku voru að þeir hefðu búið og starfað í útlöndum í að minnsta kosti eitt ár og 

að ekki væru liðin meira en þrjú ár frá heimkomu. Þeim var safnað með hjálp auglýsinga 

á samfélagsmiðlinum Facebook og á Uglu, innra neti Háskóla Íslands. 

Alls höfðu átta einstaklingar samband við rannsakanda sem höfðu áhuga á því að taka 

þátt í rannsókninni. Kynningarbréf sem send voru til þátttakenda má finna í viðauka eitt. 

Aðeins reyndust fimm þeirra einstaklinga sem höfðu samband uppfylla bæði skilyrðin fyrir 

þátttöku en samkvæmt Vancouver skólanum í fyrirbærafræði er það lágmarks fjöldi 

viðmælenda til þess að rannsóknin gefi marktækar niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Í töflu eitt má sjá frekari upplýsingar um þátttakendur. 
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Tafla 1: Þátttakendur rannsóknar 

Helga Sjálfskipaður útsendur starfsmaður. Fluttist með kærasta sínum til 

Noregs árið 2013 og starfaði á hóteli. Flutti heim í desember 2015. 

Starfar á hóteli í dag. 

Guðrún Sjálfskipaður útsendur starfsmaður. Fluttist ein út til Ítalíu árið 2010 

og starfaði við kennslu. Flutti heim haustið 2013. Er nemi á Íslandi í 

dag. 

Harpa Sjálfskipaður útsendur starfsmaður. Bjó í Kambódíu frá árinu 2013, 

þar sem hún starfaði við ráðgjöf og í ferðaþjónustu. Flutti heim 

haustið 2015. Starfar sem ráðgjafi í dag. 

Sigrún Hefðbundin útsendur starfsmaður. Flutti út með fjölskyldunni sinni 

til Hollands árið 2011 á vegum íslensks ferðaþjónustufyrirtækis. 

Flutti heim í maí 2015. Starfar ennþá hjá sama fyrirtæki. 

Einar Hefðbundinn útsendur starfsmaður. Flutti einn til Bretlands á vegum 

íslensks tæknifyrirtækis árið 2012. Flutti heim í september 2014. 

Starfar ennþá hjá sama fyrirtæki. 

 

 

3.2.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg í  bæði eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum og segja til um gæði rannsóknarinnar. Með áreiðanleika er átt við það að ef 

rannsóknin yrði endurtekin þá kæmu fram sömu niðurstöður. Hafa verður í huga að í 

eigindlegum rannsóknum er verið að skoða upplifun og viðhorf einstaklinga sem geta 

verið mjög mismunandi milli viðmælendum og því ekki hægt að ætlast til þess að 

niðurstöðurnar verði þær sömu, nema að viðmælendur séu þeir sömu og rannsóknirnar 

teknar samtímis, þar sem upplifun og viðhorf kunna að breytast með tíma. Áreiðanleiki 

eigindlegra rannsókna ætti því frekar að felast í því að ef annar rannsakandi endurtekur 

rannsóknina og fylgir sama ferli ákvörðunartöku og fyrri rannsakandi gerði, að þá ætti 

hann að komast að svipuðum niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Réttmæti 

rannsókna felur í sér það hversu rétta mynd niðurstöðurnar gefa af raunveruleikanum. Til 
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þess að gæta réttmætis og áreiðanleika í rannsóknum þarf að vanda til verka í gangaöflun, 

greiningu og túlkun gagna og í framsetningu niðurstaðna. Rannsakandi verður að huga að 

því að gæta hlutleysis svo að persónulegar skoðanir hans setji ekki mark sitt á rannsóknina 

og niðurstöður hennar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Merriam, 2009). 

Til þess að tryggja réttmæti rannsóknarinnar gætti rannsakandi þess að vera hlutlaus í 

gagnaöflun, afritun og túlkun. Afritunin fór fram eins fljótt og auðið var, flestar 

samdægurs en ein degi síðar, og um leið og þeim var lokið var hljóðupptökum eytt  til 

þess að tryggja nafnleynd viðmælenda.  

Í næsta kafla verður vikið að niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar verður þeim þemum 

sem komu í ljós við túlkun gerð ítarleg skil. Í umræðukafla sem fylgir þar á eftir birtast svo 

ályktanir rannsakanda og loks verða niðurstöðurnar mátaðar við fræðin. 
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4 Niðurstöður og túlkun 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og túlkaðar. Í ljós kom að 

jafnvel þótt hver og einn viðmælandi hefði upplifað heimkomuna á persónulegan hátt var 

ákveðinn samhljómur gegnumgangandi í öllum viðtölunum. Eftir yfirlestur og öll þrjú skref 

túlkunarferilsins komu fram fjögur þemu: Ójafnvægi, fábreytni, víðsýni og „göfgar vinnan 

manninn“?  

4.1 Ójafnvægi 

Hjá öllum viðmælendum mátti greina ákveðið tilfinningalegt ójafnvægi, bæði í tengslum 

við heimkomuna sjálfa og einnig undirbúning hennar. Allir viðmælendur, að einum 

undanskildum, ákváðu að koma heim með tiltölulega skömmum fyrirvara og því var 

undirbúningur af skornum skammti. Í þremur tilfellum var heimkoman tilkomin vegna 

orsaka í einkalífinu en ekki vegna löngunar til þess að flytja til Íslands. Helga segir: „Ég vissi 

að þetta væri ekki endilega „the best move“ ... ég flutti ekkert heim af því að ég saknaði 

Íslands...svo bara var margt sem gerðist og allt í einu þurfti ég að koma heim.“ 

Þó svo að flestir viðmælendurnir hafi fullyrt að þeir hafi vitað við hverju mætti búast í 

tengslum við heimkomu mátti heyra að upplifunin var í raun önnur en þeir bjuggust við. 

Þeir áttuðu sig kannski ekki endilega á því  hvað það væri breytt og áttu erfitt með að 

koma að því orðum. Helga segir: 

Ég vissi að það yrði brjálað að gera þegar ég kæmi heim og það stóðst... Já  en 
samt var þetta allt öðruvísi en ég hélt sko...Þetta er bara allt öðruvísi að búa á 
Íslandi núna en síðast, ég veit ekki alveg af hverju en bara tilfinningin er 
þannig. Sko þetta er næstum því sama tilfinningin og þegar ég flutti til Noregs, 
maður er svona pínu eins og útlendingur. 

Þarna má vel greina að væntingar viðmælandans til heimkomunnar voru á skjön við 

það sem hann síðar upplifði.  Að sama skapi má sjá að það kom Helgu verulega á óvart að 

upplifa sig sem útlending í eigin heimalandi.  

Viðmælandinn sem hafði hve lengstan undirbúning fyrir heimkomuna var jafnframt sá 

viðmælandi sem skar sig úr þegar spurt var um líðanina nokkrum dögum og vikum fyrir 

heimkomuna. Hann var áberandi mest spenntur og jákvæðastur fyrir heimkomunni og 

minntist þess ekki að hafa upplifað neinar aðrar tilfinningar en spennu og gleði í 

aðdraganda heimkomunnar. Einar segir: „Það var alveg vitað að ég kæmi heim í 
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september... ég var bara rosalega spenntur og var alveg farinn að telja niður dagana löngu 

áður.“   

Þó svo að lýsingarnar á heimkomunni væru jafn ólíkar og þær voru margar þá mátti vel 

greina að ástæðan fyrir því tilfinningalega ójafnvægi sem viðmælendurnir upplifðu við 

heimkomuna var að þeir voru að upplifa blöndu tilhlökkunar fyrir heimkomunni og einnig 

kvíða yfir óvissunni um hvað biði þegar heim væri komið. 

 

4.1.1 Óvissa, vonir og vonbrigði 

Þó svo að viðmælendurnir hefðu ekki verið búnir að byggja upp væntingar í smáatriðum 

um hvernig lífið á Íslandi yrði eftir heimkomuna, þá voru þeir sammála um að endurfundir 

við fjölskyldu og vini væri það jákvæðasta við að flytja heim og þeirra stærsta 

tilhlökkunarefni. Einstaklingarnir voru búnir að vera fjarri fjölskyldu og vinum í einhvern 

tíma og flestir töldu að samskipti við  fjölskyldu yrðu mjög mikil og félagslífið myndi 

blómstra eftir að heim væri komið. Annað átti hins vegar eftir að koma á daginn. Helga 

segir: 

Þegar maður er að tala við fólk og segja þeim að maður sér annað hvort að 
flytja út eða heim þá verða allir svo spenntir , svo ég náttúrulega sá fyrir mér 
að flytja til Íslands og vera með super social life...ég hélt að það væri mikið 
meira svona að hittast og gera hluti... en svo eru bara allir svo uppteknir og 
enginn getur hitt mann. 

Það sama var uppi á teningnum hjá hinum viðmælendum sem allir töluðu um það  hversu 

miklu minni tíma þau eyddu í raun með fjölskyldu og vinum en þau höfðu vonast eftir. 

Veðurfar, löng vinnuvika og lítið úrval af afþreyingu voru dæmi um ástæður sem 

viðmælendur töldu að lægju að baki því hversu lítið þau hittu fjölskyldu og vini. Vonbrigðin 

sem fylgdu í kjölfarið, þegar ljóst var að vinir og fjölskylda gætu ekki eytt jafn miklum tíma 

með þeim og þeir hefðu fyrirfram vonast eftir, ýtti undir neikvæðar tilfinningar og jók á 

tilfinningalegt ójafnvægi. Harpa segir: „Það líða oft nokkrar vikur á milli þess sem ég hitti 

fólk sem ég bjóst við að hitta miklu meira, sem hefur reynst erfitt...mér finnst ég vera 

einmanna og týnd.“  

Sú tilfinning sem oftast var nefnd, á eftir tilhlökkun, var kvíði. Viðmælendurnir 

minntust allir á að hafa kviðið því að koma heim og þá sérstaklega vegna þess að þeir vissu 
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ekki hvað biði þeirra. Óvissan var sá þáttur sem olli hvað mestri tilfinningalegri togstreitu 

hjá viðmælendunum. Sumir voru að snúa heim aftur án þess að hafa vinnu eða tryggt 

húsnæði sem jók á kvíðann. Allir skjálfskipuðu útsendu starfsmennirnir, Helga, Guðrún og 

Harpa, ákváðu að hafa samband við fyrri vinnuveitendur, ýmist rétt fyrir heimakomu eða 

um leið og heim var komið, og óska eftir vinnu. Þegar rannsakandi spurði frekar út í hvers 

vegna þær hefðu leitað þangað voru svörin á þá leið að þægilegt væri að hefja störf á 

einhverjum kunnuglegum stað þar sem ekki væri nein þörf á aðlögun.  Viðmælendurnir 

reyndu ómeðvitað að auðvelda sér heimkomuna og draga úr þeim óvissuþáttum sem þeir 

höfðu vald yfir. Guðrún segir: 

Ég meira að segja fór bara aftur í sömu vinnu og ég hafði unnið í áður en ég 
fór út af því að það var bara þægilegt, ég vissi hvað ég ætti að gera og hvað ég 
væri að fara út í og ég tók alveg meðvitaða ákvörðun með það. Ég bara: okay, 
ég er að koma heim og það eru miklar breytingar...ég þarf ekki að læra 
eitthvað nýtt og koma mér inn í fullt af hlutum varðandi vinnuna. 

Atvik í einkalífi settu mark sitt á upplifun Hörpu dagana fyrir og eftir heimkomuna. Á sama 

tíma og hún upplifði mikla sorg yfir því að þurfa að kveðja Kambódíu og þá vini sem hún 

átti þar þá var hún einnig uppfull af kvíða fyrir heimkomunni vegna persónulegra 

ástæðna. Það er erfitt að kveðja þægindarammann og halda út í óvissuna. Harpa segir: 

Ég grét alla leiðina heim í flugvélinni og meira að segja eftir að ég lenti á 
Íslandi... Ég var mjög kvíðin fyrir því að þurfa að takast á við [vandamálið í 
fjölskyldunni] en var samt vongóð um að allt yrði í lagi þegar ég kæmi svo 
heim. En svo þú veist, breyttist ekkert og ástandið varð bara verra en ég bjóst 
við. 

Sigrún var eini viðmælandinn sem flutti út með fjölskylduna sína með sér, eiginmann 

og barn á þriðja ári. Þar sem Sigrún snéri við heimkomuna aftur til starfa í sömu stöðu og 

hún gegndi áður en hún flutti utan, var óvissuþátturinn í tengslum við hennar vinnu 

takmarkaður. Henni fannst erfiðast var að vita ekki hverju hún ætti von í tengslum við 

ýmislegt sem snéri að barninu hennar. Hún sagðist í raun lítið hafa hugsað út í 

heimkomuna í tengslum við sjálfa sig en sagðist hafa haft töluverðar áhyggjur af því 

hvernig barnið hennar myndi reiða af  í íslensku skólakerfi eftir að heim væri komið.  

Áhyggjurnar reyndust blessunarlega vera óþarfar og gekk aðlögun barnsins frábærlega.  

Þegar að einstaklingar hafa dvalið í útlöndum til lengri tíma og upplifað, að þeim finnst, 

nýja og spennandi hluti þá er mjög líklegt að þeir vilji deila þeirri upplifun með sínum 
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nánustu. Viðmælendurnir vonuðust eftir því að vinir og fjölskylda sýndu þeim og 

útlandaævintýrinu þeirra athygli, en í ljós kom að þeim fannst sem fólk hefði lítinn áhuga 

á því sem þeir höfðu að segja um dvölina erlendis. Einhverjir upplifðu öfund frá vinum og 

kunningjum í stað jákvæðrar athygli og greina mátti að það olli þeim ákveðnum 

vonbrigðum.  Einar segir:  

Eins og ef maður var að segja frá einhverju sem var gert þarna úti, þá var 
maður alveg látinn heyra það, svona brandara þú veist „jájá, það er allt svo 
frábært í  Bretlandi“, einhvern veginn í svona öfundartóni. 

Harpa tók í sama streng og Einar og sagðist líða líkt og fólki þætti hún vera merkileg með 

sig þegar hún talað um líf sitt í útlöndum. Hún sagðist stundum hætta við frásagnir af 

einhverju sem hún upplifði erlendis því hennar upplifun var að fólk hefði engan áhuga á 

því sem hún hafði að segja.  

4.2 Fábreytni 

Gagnrýni á íslenskt samfélag og íslenska menningu var fyrirferðarmikill þáttur í 

viðtölunum. Neyslumynstur og hugsunarháttur Íslendinga virtist koma mörgum 

viðmælendum í opna skjöldu þegar þeir snéru aftur heim. Sigrún segir: „Við erum 

náttúrulega bara biluð þjóð...hér haga sér allir eins og milljónamæringar.“  

Það voru blendnar tilfinningar hjá viðmælendum að koma aftur til litla Íslands eftir að 

hafa upplifað það að búa í mun fjölbreyttara samfélagi. Greinilegt var að einfaldleikinn 

sem fylgir því að búa á svo fámennu  og einsleitu landi hefur bæði sína kosti og galla. 

4.2.1 Þægilegt en óspennandi 

Í titli verkefnisins: „Það er svo þægilegt, en samt svo glatað!“  endurspeglast vel upplifun 

viðmælendanna á heimkomunni. Það að geta loks tjáð sig á móðurmálinu virtist skipta 

viðmælendur miklu máli og töluðu sumir um það hversu gott það væri að komast í 

kunnuglegt umhverfi þar sem þeir hefðu allar óskrifuðu reglurnar í samfélaginu á hreinu 

og engin hætta væri á að óvart móðga eða særa fólk með til dæmis óviðeigandi brandara. 

Í gegnum alla gagnrýnina á Ísland mátti þó greinilega heyra að viðmælendur fundu 

ákveðna ró yfir því að vera komnir heim þar sem allt var svo aðgengilegt og þægilegt. 

Guðrún, sem hafði þurft á ýmissi  opinberri þjónustu að halda á Ítalíu, fann fyrir miklum 
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létti þegar hún kom til Íslands og vissi nákvæmlega hvernig hún átti að bera sig að slíkum 

aðstæðum. Guðrún segir: 

Það er allt svo ógeðslega flókið á Ítalíu. Öll opinber kerfi, öll skriffinnskan og 
það er allt svakalega flókið... Á Íslandi gæti ég bara hringt á Gunnu á 
skrifstofunni og bara: „Er passinn minn tilbúinn? Já okay, ég kem á eftir“ á 
meðan á Ítalíu þarftu að fara í 15 viðtöl og á fimm mismunandi skrifstofur... 
Mér fannst það svo skemmtilegt þegar ég kom heim að bara núna er ég komin 
til Íslands og þá er allt svo auðvelt.  

 

Eins og áður kom fram eru kostir og gallar við það hversu fámennt landið er. Ástæðan 

fyrir þeim þægindum sem viðmælendurnir minntust á var í öllum tilfellum tengd því 

hversu lítið og fámennt landið er. Einar sagði: „Það er náttúrulega snilld að vera tíu 

mínútur í vinnuna, líka í traffíkinni, en ekki rúmlega klukkutíma eins og úti.“ og Sigrún 

bætti við: „Það er svo auðvelt að redda öllu hérna, það er bara hægt að skreppa í 

hádegismatnum og græja eitthvað á sýslumanninum.... úti þurfti maður bara að taka 

frídag í það.“  

En smæðin var jafnframt uppspretta óánægju í mörgum tilfellum. Viðmælendurnir 

töluðu um hversu erfitt það væri að búa í fámennu landi þar sem bæði úrvalið af 

afþreyingu væri einsleit og veðurfar væri ekki upp á sitt besta. Helga segir: 

Æi, það er bara alveg ógeðslega gott að búa hérna á sumrin, ógeðslega margt 
sem hægt er að gera en svo bara á veturna þá er bara ekkert að gera. Þú ert 
svo mikið inni heima og mér finnst mig vanta að vera úti meira og það er bara 
ekki í boði útaf veðrinu fyrst og fremst. 

Í raun var íslenski veturinn nokkuð  sem virtist hafa hvað mest um það að segja hvers 

vegna viðmælendurnir upplifðu heimkomuna til Íslands svo óspennandi.  Allir nefndu það 

sérstaklega hversu erfitt það væri að upplifa aftur íslenskan vetur, en svo bættu flestir við 

að ekkert jafnaðist á við íslenska sumarið. Veðurfarið gat því verið verið sérstök áskorun 

eitt og sér. Harpa talað um það hversu erfitt það væri að læra að klæða sig upp á nýtt í 

samræmi við íslenskt veðurfar. Hún var vön að klæðast sumarkjólum og sandölum og 

sagðist ennþá vera að reyna læra inn á það að klæða sig í mörg lög af fötum og bætti við: 

„Núna lít ég alltaf út eins og bókasafnskona.“  

Þá var var greinilegt að aðstæður í stjórnmálum landsins höfðu mikil áhrif á skoðanir 

viðmælenda og upplifun þeirra á heimkomunni. Vert er að hafa í huga að á dögunum sem 
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viðtölin voru tekin komst fátt annað að í þjóðfélagsumræðunni en afsögn fyrrverandi 

forsætisráðherra Íslands, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, sem og almenn mótmæli og 

má því vera að upplifun einstaklingana hafi litast af atburðum líðandi stundar. Einar segir:  

Æi maður er bara svo þreyttur á hvernig þetta allt saman er, þú veist, alltaf 
sama fólkið á þingi að berjast fyrir einhverjum eiginhagsmunum... maður fékk 
alveg frí frá þessu rugli þarna úti.... það var skítt að koma heim og sjá hvað 
þetta er allt glatað. 

Það að dvelja til lengri tíma fjarri Íslandi virtist hafa gefið viðmælendunum tækifæri til 

þess að endurstilla sig og sínar skoðanir og þeir áttu bersýnilega auðvelt með það að koma 

auga á ýmis atriði í samfélaginu sem þeir höfðu áður ekki tekið eftir. 

 

4.2.2 Hjarðhegðun 

Það virtist koma viðmælendum á óvart hversu mikil efnishyggja væri til staðar á landinu. 

Upplifunin af því að flytja heim og finna fyrir stöðugri pressu frá samfélaginu um hvernig 

ætti að lifa lífinu var stressandi og óþægileg. Að mati viðmælenda væru Íslendingar 

stöðugt að leitast eftir því að eignast allt það nýjasta og fínasta og alltaf í samkeppni við 

næsta mann. Helga segir: 

Maður sér bara hvað Íslendingar eru fastir í sínu, allir gera sömu hlutina. Voða 
mikið að elta hvort annað. Algjör hjarðhegðun...Og svo flutti ég út og datt úr 
þessari hugsun og kem svo aftur heim og passa ekki inn í þessa hjarðhegðun. 
Það finnst mér mjög erfitt. Og fólk heldur að maður sé bara eitthvað crazy ef 
maður er ekki að fylgja því sem allir eru að gera.  

Sigrúnu fannst hún finna fyrir miklum breytingum á íslensku samfélagi frá því að hún 

flutti út árið 2011. Hún talaði um það að henni liði líkt og samfélagið væri að verða aftur 

eins og það var rétt fyrir bankahrunið 2007.  Fólk á Íslandi hegðaði sér stundum líkt og 

það væri milljónamæringar. Sérstaklega nefndi hún muninn á því  hvernig það er að eiga 

barn á Íslandi eða í Hollandi. Sigrún segir: „Hérna er verið að pæla í því hvaða merki úlpa 

krakkans er“ og bætir við „ég varð aldrei vör við neitt svona úti, maður keypti bara 

eitthvað dót úr HM og allir sáttir.“  Harpa tók í sama streng varðandi efnishyggjuna og 

segir: „Fólk þarf að eiga þetta eða eiga hitt, en á einhvern veginn ekki neitt í hjartanu.“ 

Hún bætti svo við að henni líkaði illa græðgin sem finna mætti í íslensku samfélagi og ljóst 

var að hún efaðist um að hún myndi nokkurn tímann ná að aðlagast íslensku samfélagi að 
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fullu þar sem hennar lífsskoðanir væru allt öðruvísi en almennt hérlendis. Harpa taldi 

jafnframt að þetta væri ástæðan fyrir því að hugurinn leitaði alltaf út fyrir landsteinana 

og að helst vildi hún flytja aftur út í framtíðinni. Þessar tilfinningar sem Harpa nefnir 

undirstrika þau vandamál sem hún upplifir í enduraðlögunarferlinu. 

Guðrún hafði mildari sýn en aðrir viðmælendurnir á íslenska samfélagið. Hún sagðist 

alltaf hafa verið talin skrítin í gegnum tíðina og væri vön því að synda svolítið á móti 

straumnum. Henni fannst auðveldara nú en áður að vera pínu öðruvísi og fannst 

hjarðhegðunin ekki jafn sterk og á tíunda áratugnum. Guðrún sem var elst af 

viðmælendunum var í raun efins um það hvort samfélagði sjálft hefði breyst eða hvort 

hún hægt væri að skrifa þessa jákvæðu upplifun á hækkandi aldur og þar af leiðandi meiri 

þroska. 

 

4.3 Víðsýni 

Það var athyglisvert að heyra viðmælendurna tala um það hvernig dvölin í útlöndum hefði 

breytt þankagangi þeirra og aukið víðsýni. Dvölin gaf viðmælendunum tækifæri til þess að sjá 

heimalandið frá nýju sjónarhorn og þeir virtust meðvitaðri um skoðanir sínar og hugsanir og 

voru óhræddir við að láta í ljós gagnrýni sína á Ísland. Sigrún segir: „Það var mjög gott að 

komast út og sjá að það er ekki allt ömurlegt við Ísland, en það er ekki allt frábært heldur.“ 

4.3.1 Þroski og samkennd 

Það að búa í öðru landi gefur fólki tækifæri til að sjá heiminn frá öðru sjónarhorni en 

vanalega og getur auðveldað mönnum að koma auga á hvað raunverulega skiptir þau máli 

í lífinu. Harpa áttaði sig til dæmis á því eftir dvölina erlendis í hverju hún vildi raunverulega 

mennta og stefnir á nám í haust. Hún segir: „Eftir tímann úti þá var ég bara miklu 

meðvitaðri um hvað ég vildi gera í lífinu og hvað það er sem raunverulega gerir mig 

hamingjusama.“  

Helgu fannst bæði erfitt og gott að koma heim og finna hvernig hún hafði þroskast og að 

hún átti ekki lengur samleið með einhverjum af gömlu vinunum. Hún segir: „Það var bara 

dálítið gott að koma heim og bara finna hverjir væru í alvöru vinir þínir.“ Skoðanir Hörpu 

voru á sömu leið og nefndi hún það hvernig samband hennar við æskuvini hefði breyst 
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eftir að hún kom heim. Taldi hún ástæðuna vera þær breytingar orðið höfðu á 

hugsunarhætti hennar og gildismati við dvölina í Kambódíu.  

Þegar fólk hefur búið í öðru landi og kynnst því hvernig er að tilheyra minnihlutahóp 

breytast oft viðhorf þess. Viðmælendurnir töluðu um að þeir ættu auðveldara en áður 

með að setja sig í spor annarra og sýna fólki samkennd. Einar nefndi það hvernig dvöl hans 

varð til þess að hann áttaði sig og náði að eyða þeim undirliggjandi fordómum sem hann 

hafði í garð múslima. Einar segir:  

Maður er náttúrulega ósjálfrátt með fullt af fordómum, eins og til dæmis bara 
múslimar, en svo kynntist ég alls konar fólki þarna og einn mjög góður vinur 
minn þarna úti var múslimi og þá fattar maður bara hvað maður er með mikið 
af fordómum sem meika svo bara engan sens... já mér finnst það hafa breytt 
mér að búa úti...svona bara ég er meira líbó og reyni að gefa fólki meiri sjens 
en áður var ég bara eitthvað þú veist: „hvaða útlendingur er þetta“  

Það var auðsjáanlegt að viðmælendunum fannst hinn dæmigerði Íslendingur of 

þröngsýnn og skilningslaus í garð alþjóðlegra málefna á borð við flóttamenn og 

hælisleitendur. Þessi málefni skiptu viðmælendurna nú meira máli en áður og einhverjir 

nefndu hversu mikilvægt væri að Ísland axlaði ábyrgð í alþjóðasamfélaginu og tæki við 

fleiri flóttamönnum. Sigrún segir: 

Þegar maður er búinn að prufa að vera útlendingur þá horfir maður einhvern 
veginn allt öðruvísi á lífið....Ég verð alveg pirruð þegar ég heyri talað um 
hversu mikið bull það sé að Ísland sé að taka á móti þessum flóttamönnum... 
Það er rosa auðvelt að vera í sinni íslensku búbblu þar sem allt er frábært en 
sko í alvöru, þá veit fólk ekkert hvernig heimurinn virkar... hvernig getum við 
EKKI hjálpað þessu fólki? 

Fjölmenning á Íslandi er mjög takmörkuð í samanburði við mörg önnur lönd í 

heiminum. Það að alast upp í svo fámennu og einsleitu landi, þar sem allir þekkja alla, 

verður oft til þess að fólk festist í tilteknu hlutverki sem erfitt er að slíta sig úr. Það getur 

reynst erfitt að koma aftur heim með nýjar skoðanir og hugmyndir um lífið sjálft, þegar 

allir í kringum þig vilja að þú leikir nákvæmlega sama hlutverk og áður en þú fórst. Bæði 

Harpa og Guðrún minntust á þá togstreitu sem fylgdi því að þurfa að finna sér nýjan stað 

í samfélaginu eftir heimkomuna á sama tíma og vinir og fjölskylda vildu staðsetja þær á 

sama stað og áður.  

Harpa segir: 
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Mér finnst  að allir ungir krakkar ættu að fara út í að minnsta kosti sex til tólf 
mánuði því það bara þroskar þig svo mikið... Ísland er náttúrulega þannig að 
allir setja alla í einhverja ákveðna kassa, það verða ALLIR að vera í sínum kassa 
og fólk er ekkert mikið til í að samþykja það ef þú vilt ekki lengur vera inn í 
þínum kassa... æi þetta er alveg smá ströggl að koma heim og vita ekki alveg 
hvar maður á að vera og mamma þín er alveg: „ég veit alveg hver þú ert, ég 
hef þekkt þig síðan þú fæddist og þú ert bara svona og svona svo hættu nú 
bara þessu rugli“ æi þú skilur, það vill bara enginn sætta sig við það að maður 
breytist við að fara svona út.... Þetta tekur allt sinn tíma en er alveg smá vesen 
sko. 

Það var greinilegt að viðmælendurnir gerðu sér allir grein fyrir því hversu mikið þeir 

hefðu breyst við það að búa erlendis og auðheyrt var hversu stolt þau voru af þeim þroska 

sem þau höfðu öðlast við dvölina.  

 

4.4 Göfgar vinnan manninn? 

Aðstæður á vinnumarkaðinum voru öllum viðmælendum ofarlega í huga. Upplifun 

einstaklinganna á endurkomu inn í íslenskt atvinnulíf var nokkuð misjöfn. Hefðbundnu 

útsendu starfsmennirnir, Sigrún og Einar, upplifðu endurkomuna á jákvæðari máta en 

hinir viðmælendurnir. Einari fannst vel staðið að heimkomunni af hálfu fyrirtækisins og 

sagði að aðlögunin hefði verið alveg eins og hann hefði verið búin að gera sér í hugarlund. 

Hann kom nokkrum sinnum til Íslands til funda í fyrirtækinu og þar að auki var hann 

meðan á dvöl stóð í stöðugum samskiptum við samstarfsmenn sína á Íslandi og telur hann 

endurkomuna hafa verið auðveldari fyrir vikið. Einar segir:  

Ég þurfti að fara þarna heim nokkrum sinnum á fundi og svona, svo að ég vissi 
alveg hvað var að ske í fyrirtækinu... þetta er líka ekki það stórt batterí og 
maður þekkir alla svo vel að það var bara eins og maður hefði verið að koma 
aftur eftir sumarfrí eða eitthvað en ekki rúmlega ár.  

Upplifun Sigrúnar á því að snúa aftur til starfa á Íslandi var einnig jákvæð. Hún sagðist hafa 

hlakkað til þess að komast aftur heim í kunnuglegt umhverfi þar sem hún þekkti  allt og 

fann fyrir létti að geta átt samskipti á móðurmálinu. Aðeins fjórum mánuðum frá því að 

Sigrún snéri aftur til starfa á Íslandi bauðst henni stöðuhækkun innan fyrirtækisins sem 

gæti mögulega haft áhrif á það hversu jákvæð hennar upplifun var af enduraðlöguninni. 

Sigrún segir: 
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Mér fannst bara frábært að koma aftur og geta bara talað íslensku við alla á 
kaffistofunni... Svo var alveg týpískt að loksins þegar ég var alveg kominn inn 
í þetta allt saman var mér boðin stöðuhækkun, en það var náttúrulega bara 
snilld. 

Sjálfskipuðu útsendu starfsmennirnir upplifðu endurkomu í íslenskt atvinnulíf á 

neikvæðari hátt en þau Einar og Sigrún og það var ýmislegt sem virtust koma þeim á óvart 

í tengslum við vinnuumhverfið. Þegar að rannsakandi óskaði eftir frekari útskýringum á 

því hvers vegna upplifun þeirra hefði verið svo neikvæð, nefndu viðmælendurnir að 

langur vinnutími og þrúgandi andrúmsloft á vinnustaðnum hefði þar mest um að segja. 

Að sama skapi mátti greina að einhver vandræði hefðu átt sér stað hjá þeim öllum í 

samskiptum við bæði yfirmenn og samstarfsmenn. Helga segir: 

Svo ég fór að vinna í nýju vinnunni og þá er svo mikið að gera. Rosa langar 
vaktir og í Noregi er þetta einhvern veginn „passaðu að vinna ekki yfir þig“ en 
hérna einhvern veginn „bíddu af hverju geturðu ekki tekið aukavakt“ 

Á meðan dvöl Hörpu í Kambódíu stóð þá starfaði hún sem verktaki hjá íslensku 

fyrirtæki. Hún lét vel bæði af starfinu og fyrirtækinu og ákvað því að sækja um fullt starf 

hjá fyrirtækinu þegar hún kom heim. Hún hafði ákveðnar væntingar til starfsins en í ljós 

kom að það var allt öðruvísi en hún hafði búist við sem olli henni bæði miklum kvíða og 

óánægju. Harpa segir: 

Ég hélt að ég vissi að hverju ég væri að ganga en að vinna í beinum 
samskiptum við þáverandi yfirmann minn var hræðilegt...allt sem ég gerði var 
ekki nóg en samt var ég að gera miklu meira en starfslýsingin var... þetta var 
eitthvað sem ég hafði aldrei kynnst áður... ég var alltaf mjög stressuð og kom 
út úr vinnunni alltaf öll herpt saman og fékk kvíðaköst yfir því að þurfa að 
koma í vinnunna. 
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4.4.1 Vinnuálag 

Harka og hraði í íslensku atvinnulífi voru tíðnefnd hugtök í viðtölunum. Helga var sá 

einstaklingur sem virtist eiga í mestum erfiðleikum með að sætta sig við hvernig íslensk 

fyrirtækjamenning var eftir að hafa kynnst atvinnulífinu í Noregi. Helga segir: 

Bara íslenska harkan, bara vinna, vinna, vinna og ég er bara gjörsamlega á 
móti því. Eða þú veist, mér finnst gaman í vinnunni en ég ætla ekki að vinna 
yfir mig. Og þegar maður kynntist því í Noregi að maður vinnur ekki meira en 
sex til sjö tíma á dag. En hérna, maður þarf svo mikið að vera að sanna sig 
hérna og vera svo ógeðslega duglegur... Ég var yfirmaður í gömlu vinnunni og 
það var alveg smá álag á mér en svo núna er ég hálf partinn bara starfsmaður  
á plani en það er samt svona eiginlega meira ætlast til af manni og meira álag 
á mér. Allt önnur menning á vinnustaðnum en í Noregi... Það var líka bara 
erfitt að fara að vinna svona ógeðslega mikið. Að fara að vinna allt í einu tólf 
tíma vaktir í stað sex tíma sem ég vann í Noregi er risa stökk. 

Einar segist vinna mun meira á Íslandi en hann gerði úti en samt finnst honum hann 

ekki afkasta eins miklu. Hann segist finna fyrir meiri pressu frá yfirmönnum sínum hér 

heima og að þeir ætlist jafnvel til þess að hann taki vinnuna með sér heim. Það gerði hann 

hins vegar aldrei á meðan hann starfaði í Bretlandi. Eftir á að hyggja finnst honum að hann 

hefði haft meiri tíma aflögu þá en nú. Einar segir:  

Svo fer maður kannski snemma heim og ætlar að klára að vinna heima og allt 
í einu er klukkan bara orðin ellefu og maður er búinn að vera að vinna allt 
kvöldið en samt varla búinn að gera neitt...ég var miklu meira afslappaður úti, 
ekki oft svona stressaður eins og núna. 

Fleiri viðmælendur tóku undir orð Einars og minntust á það hversu tillitlausir íslenskir 

yfirmenn gætu verið og að lítil virðing væri borin fyrir frítíma og einkalífi starfsmannsins. 

Það gerir það kannski að verkum að starfsmennirnir virtust detta í sama gír um leið og 

þeir komu til landsins og fannst í lagi að láta bjóða sér eitthvað hérlendis sem þeir hefðu 

aldrei samþykkt erlendis.  Sigrún segir: 

Hérna er bara ekkert hægt að labba bara út kl. fjögur og segjast ekki ætla að 
vinna meira í dag, Hollendingurinn hefði bara gert það og engum finnst það 
skrítið, en hérna, hérna heima er það bara ekkert í boði, þú bara klárar það 
sem þú átt að klára alveg sama hvað klukkan er... Stundum er maður búinn 
snemma en stundum þarf maður bara að vinna fram á nótt og það er bara 
svoleiðis, svoleiðis virkar bara lífið á Íslandi. 
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Hörpu fannst erfitt að sjá fólk á sínum aldri í starfi sem það hefði engan áhuga á og hún 

talaði um það hversu metnaðarlaus henni þætti hinn dæmigerði íslenski starfsmaður. 

Harpa segir:  

Mér finnst Íslendingar alltaf bara svona hjakkandi í sama farinu og það er 
enginn vilji til þess að gera neitt betra í lífinu... Fólk sættir sig bara við 
einhverja stöðu og reynir ekkert að breyta henni... Allir vinir mínir í Kambódíu 
voru metnaðarfullir og lögðu sig fram við að ná eins langt á sínu svið og þeir 
gætu... Hér er öllum sama þótt þeir vinni bara í sjoppu og pæla ekkert í því að 
gera eitthvað annað og betra. 

Þegar allt kemur til alls þá virtust viðmælendurnir almennt hafa átt í nokkrum 

vandræðum með enduraðlögun að íslenskum vinnumarkaði. Greinilega var að þeim þótti 

vinnuálagið á Íslandi vera vera sá þáttur sem erfiðast væri að aðlagast að.  

Séu niðurstöðurnar dregnar saman má sjá að heimkoman til Íslands skapaði ákveðna 

togstreitu hjá viðmælendunum. Þeir upplifðu gleði yfir því að vera komnir heim til 

fjölskyldu og vina en að sama skapi voru aðrir þættir sem ollu þeim vonbrigðum. Þessi 

togstreita leiddi til þess að greina mátti ákveðið tilfinningalegt ójafnvægi hjá öllum 

viðmælendunum. Eftir búsetuna erlendis áttu einstaklingarnir auðveldara með það líta 

gagnrýnni augum á Ísland og áttuðu sig frekar á því hversu fábreytt samfélagið á Íslandi í 

raun er. Dvölin erlendis reyndist þeim öllum þroskandi lífsreynsla og heyra mátti að 

viðmælendurnir ættu nú auðveldara en áður með það að setja sig í spor annarra.  

Að sama skapi fannst viðmælendunum sem þeir væru fordómalausari  í garð 

minnihlutahópa en áður og það hefði haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Enduraðlögunin að íslenska vinnuumhverfinu reyndist þeim hins vegar ákveðin áskorun 

og var vinnuálag sá þáttur sem skapaði mesta óánægju. 

Í umræðukaflanum hér á eftir verða niðurstöðurnar ræddar ítarlega og þar má sjá 

hvernig niðurstöður þessarar rannsóknar koma út í samanburði við fyrri rannsóknir á 

sama efni. Að lokum verður fjallað um þær takmarkanir sem á þessari rannsókn eru. 
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5 Umræða og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig útsendir starfsmenn upplifðu 

heimkomuna í íslenskt samfélag eftir að hafa dvalið erlendis til lengri tíma. Í ljósi þess að 

markmiðið með rannsókninni var að fá dýpri skilning á upplifun einstaklinga var ákveðið 

að notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Þegar greiningarferli lauk komu í ljós fjögur 

þemu: Ójafnvægi, fábreytni, víðsýni og göfgar vinnan manninn?  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að heimkoman hefði verið meira krefjandi en 

þeir upphaflega reiknuðu með en þó reyndist hún þeim misjafnlega erfið. Sumir gátu vel 

gert grein fyrir því í hverju erfiðleikarnir fólust á meðan aðrir gátu ekki alveg sett fingur á 

það hvers vegna heimkoman hefði reynist þeim erfiðari en þeir fyrirfram bjuggust við.  

Niðurstöður skýra frá því að viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu ákveðið 

tilfinningalegt ójafnvægi rétt fyrir og svo strax eftir heimkomuna. Þó svo að aðdragandinn 

að heimkomunni hefði verið misjafn milli viðmælena og þeir mis reiðubúnir til að yfirgefa 

dvalarlandið og flytja heim, þá hlökkuðu þeir allir mikið til að sameinast fjölskyldu og 

vinum á Íslandi. Það er greinilegt að allir viðmælendurnir upplifðu það sem Osberg (1960) 

skilgreindi sem hveitibrauðsdaga (e. honeymoon) í U-laga kúrfu um menningaraðlögun. 

Viðmælendurnir lýstu fyrstu dögunum sem fullum af gleði; sameiningin við fjölskyldu og 

vini var æðisleg og það var frábært að geta loks drukkið íslenskt vatn og farið í sund á 

kvöldin. En heimkomunni fylgdu líka aðrar tilfinningar svo sem kvíði og vonbrigði. Ýmsir 

erfiðleikar í einkalífinu settu strik í reikninginn hjá sumum viðmælendum og því urðu 

endurfundirnir við fólkið heima á Íslandi ekki endilega í samræmi við þær væntingar sem 

þeir höfðu til þeirra. Aðrir viðmælendur urðu fyrir vonbrigðum þegar þeir áttuðu sig á því 

að fjölskylda og vinir hefðu takmarkaðan tíma til samskipta og þá komu upp tilfinningar 

hjá viðmælendunum á borð við einmannaleika og depurð.  Þessar niðurstöður eru bæði í 

takt við W-laga kúrfu enduraðlögunar Gullahorn og Gullahorn (1963) og einnig flötu U-

laga kúrfu Adler (1981). Fyrstu dagana eftir heimkomuna voru einstaklingarnir greinilega 

staðsettir ofarlega í kúrfunni og fundu fyrir mikilli gleði og ánægju með að vera komnir 

heim. Lýsingarnar á vonbrigðunum og kvíðanum sem fylgdi í kjölfarið voru einnig í takt 

við fyrrgreindar kúrfur. Þar voru einstaklingarnir að falla niður eftir kúrfunni og upplifa hið 

svokallaða öfugt menningaráfall. Það var svo misjafnt eftir viðmælendum hversu langt 

þeir voru komnir  í enduraðlögunarferlinu. Tveir viðmælendanna höfðu flutt til Íslands 
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minna en sex mánuðum áður en viðtölin voru tekin. Það voru jafnframt þeir tveir 

einstaklingar sem höfðu hvað neikvæðasta sýn á heimkomuna. Þetta ýtir undir þá 

kenningu Adler (1981) að það taki einstaklinga á bilinu sex til tólf mánuði að komast á 

lokastig kúrfunnar, þar sem þeir loks upplifa sátt við að vera komnir í sitt fyrra umhverfi. 

Kvíðinn sem viðmælendur upplifðu fyrir heimför var blanda þess að þurfa að kveðja 

góða vini í útlöndum og að halda heim, þar sem í mörgum tilfellum eingöngu óvissan beið. 

Í ljósi þess að óvissa getur aukið á kvíða  er fólki eðlislægt að reyna að draga úr henni. Það 

gerðu allir skjálfskipuðu starfsmennirnir, án þess þó kannski að átta sig á því í raun. Þeir 

höfðu allir samband við fyrri vinnuveitendur og fengu að koma aftur og starfa við eitthvað 

sem þeir höfðu unnið við áður en þeir fluttu út. Með því eru þeir ómeðvitað að draga úr 

einum af óvissuþáttunum og þannig auka líkur á því að enduraðlögunin gangi betur fyrir 

sig. Þetta kemur heim og saman við aðrar rannsóknir á enduraðlögun. Í rannsókn Black, 

Gregersen og Mendenhall (1992) er talað um það hvernig einstaklingar reyna að takast á 

við óvissuna sem fylgir enduraðlögun með því að skapa sér fyrirfram ákveðnar væntingar 

um heimkomuna. Sé væntingum ekki mætt getur starfsmaðurinn upplifað erfiðleika við 

enduraðlögun. Það kom svo á daginn að sá viðmælandi sem átti í mestum erfiðleikum 

með enduraðlögunina að nýju starfi var Harpa, en hún hafði aðeins reynslu af því  að 

starfa fyrir viðkomandi fyrirtæki í gegnum internetið. Hún hafði góða reynslu af því 

samstarfi og því voru væntingar hennar til starfsins á Íslandi góðar. Samskiptin við 

yfirmanninn á Íslandi og almennt viðmót fyrirtækisins gagnvart henni kom henni í opna 

skjöldu og var alls ekki í takti við það sem hún átti von á, sem leiddi til þess að hún 

hrökklaðist að lokum úr starfinu eftir skamman tíma. Það má því segja að rannsóknin 

styðji við fyrri rannsóknir sem sýnt hafa fram á mikilvægi þess að væntingum starfsmanna 

sé mætt til þess að tryggja auðveldari enduraðlögun og einnig að misheppnuð 

enduraðlögun geti leitt til þess að starfsmaðurinn láti af störfum vegna óánægju (Black og 

Gregersen, 1991; Solomon, 1995). 

Báðir hefðbundnu útsendu starfsmennirnir voru í miklum og góðum samskiptum við 

höfuðstöðvarnar á meðan á dvölinni stóð. Þeir voru báðir sammála um að það hafi 

auðveldað þeim að snúa aftur til starfa á Íslandi. Sigrún fékk boð um stöðuhækkun stuttu 

eftir að hún kom heim og þrátt fyrir minni frítíma nú en áður var greinilegt að hún væri 

mjög ánægð í vinnunni. Fyrri rannsóknir hafa bent á að algengt er að útsendir starfsmenn 
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búist við því að fá stöðuhækkun þegar heim er komið. Sé svo er væntingum þeirra mætt 

og líklegt að enduraðlögun gangi betur fyrir sig. Þá hefur einnig verið bent á að 

endurkoma starfsmanna sé líklega auðveldari séu þeir í góðum samskiptum við fyrirtækin 

á meðan dvölinni stendur (Black og Gregersen, 1991). 

Eftir greiningu á viðtölunum og túlkanir mátti sjá að viðmælendurnir tókust á við 

enduraðlögunina á misjafnan hátt. Rannsakandi sá samsvörun með kenningu Adler (1981) 

um mismunandi leiðir til enduraðlögunar. Hefðbundnu útsendu starfsmennirnir tveir féllu 

undir félagslegu endurhæfinguna en þeir voru báðir jákvæðir í garð heimkomunnar og 

ánægðir í störfunum sínum á Íslandi. Sjálfskipuðu útsendu starfsmennirnir féllu hins vegar 

undir fyrirbyggjandi aðferð eða í fráhverfa aðferð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að upplifun einstaklinga að enduraðlögun 

sé mjög persónubundin og í raun erfitt að setja niður eitthvað ákveðið líkan sem lýsir líðan 

og upplifun einstaklinga nákvæmlega. Hins vegar gefa niðurstöðurnar vísbendingar  um 

þá þætti sem reynast hvað mest krefjandi við enduraðlögun og eru þeir í samræmi við 

það sem áður hefur komið fram í fyrri rannsóknum á efninu. Líkt og áður kom fram hafa 

fáar rannsóknir verið gerðar á enduraðlögun í gegnum tíðina og því fannst rannsakanda 

áhugavert að fá að vinna að svo opnu og óskilgreindu efni líkt og enduraðlögun er. Ljóst 

er að þörfin eftir útsendum starfsmönnum mun líklegast halda áfram að aukast, í takti við 

aukna alþjóðavæðingu, og er rannsakandi fullviss um mikilvægi þess að rannsóknum á 

enduraðlögun verði haldið áfram. 

5.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru háð nokkrum takmörkunum. Líkt og í öðrum 

eigindlegum rannsóknum þá geta viðhorf og persónulegar skoðanir rannsakanda sett 

mark sitt á niðurstöðurnar. Þó svo að gott geti verið að rannsakandi hafi persónulega 

þekkingu af rannsóknarefninu, þá getur hans upplifun haft áhrif á uppsetningu 

spurningarammans og þar með ósjálfrátt áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Auk þess 

verður að nefna reynsluleysi rannsakanda í viðtalstækni og í fyrirbærafræðum sem 

mögulega höfðu áhrif á rannsóknina og niðurstöður hennar.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að gera veigameiri rannsókn með fleiri 

þátttakendum sem næði yfir lengri tíma. Áhugavert væri að fylgjast með ferli útsendingar 

hefðbundinna útsendra starfsmanna, allt frá því að starfsmaðurinn ákveður að þiggja boð 
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um að fara utan og þar til hann hefur snúið aftur til starfa í heimalandinu og yfirfært 

þekkingu sína til fyrirtækisins. Með því væri mögulega hægt að greina betur hvort og þá 

hvernig menningaraðlögun hefur áhrif á enduraðlögun starfsmanna og jafnframt hvernig 

hægt væri að gera enduraðlögun sem auðveldasta fyrir útsenda starfsmanninn.  
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Viðauki 1 

  Kynningarbréf 

Efni: Rannsókn á upplifun útsendra starfsmanna af heimkomunni til Íslands eftir dvöl 

erlendis.   

 

Kæri viðtakandi, 

 

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókn sem snýr að því að kanna upplifun 

útsendra starfsmanna á heimkomunni til Íslands eftir dvölina í útlöndum.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt við gerð verkefnisins og nafn þitt mun hvergi koma fram.  

 

Rannsakandi er nemandi við Háskóla Íslands og er rannsóknin hluti af lokaverkefni  til B.S. 

gráðu í viðskiptafræði. 

Rannsóknin fer fram í formi viðtals sem mun taka um 45 – 60 mínútur og með leyfi frá þér 

verður viðtalið tekið upp. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna þá vinsamlegast hafðu samband við mig í gegnum 

netfangið: kah39@hi.is  

 

Bestu þakkir, 

Katla Hlöðversdóttir 
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Viðauki 2 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 

 

Ég undirrituð/-ur samþykki hér með þátttöku í rannsókn Kötlu Hlöðversdóttur nemenda 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun 

útsendra starfsmanna á heimkomunni til Íslands.  

Mér hefur verið kynntur tilgangur rannsóknarinnar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Mér 

hefur verið gerð grein fyrir því að ég geti neitað að svara ákveðnum spurningum og að 

mér sé frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Mér hefur einnig 

verið gerð grein fyrir því að fullum trúnaði verði heitið að hálfu rannsakanda, nafn mitt 

verði dulkóðað og að allar upplýsingar séu órekjanlegar. 

 

________________________________________________________________________

Staður og dagssetning 

 

________________________________________________________________________

Samþykki þátttakanda 

 

________________________________________________________________________

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 3 

Viðtalsrammi fyrir rannsókn 

Bakgrunnur – útsending og heimkoman almennt: 

Hvar bjóstu? 

Lengd dvalar? 

Fluttirðu ein/n eða kom fjölskyldan þín líka? 

Hvenær fluttirðu aftur heim? 

Var þetta í fyrsta skipti sem þú bjóst í útlöndum? 

Hvað varð til þess að þú fluttir? Hvernig kom það til? 

Heimkoman: 

Af hverju komstu heim aftur? Var verkefninu lokið? 

Hvernig var undirbúningi fyrir heimkomuna háttað? 

Hvernig leið þér þegar það fór að styttast í heimförina? Varstu tilbúin að koma heim? 

Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 

Hvernig varstu búin að sjá fyrir þér að lífið yrði þegar að þú kæmir heim í sambandi við 

vinnunna/fjölskylduna/vinina? Stóðust þær væntingar? Hvernig þá? Hvers vegna ekki? 

Hvernig upplifðir þú heimkomuna? Hvernig leið þér fyrst eftir að þú komst heim? 

Var eitthvað sem kom þér á óvart í ferlinu? Hélstu að það yrði auðveldara/erfiðara að 

flytja heim? Hvers vegna? Geturðu nefnt dæmi? 

Ertu ennþá í sama starfi eða innan sama fyrirtækis? 

Hvernig upplifðirðu heimkomuna í tengslum við vinnuna? Hvernig var að koma aftur til 

starfa á Íslandi?  

Hvað var það besta við að koma heim? Hvers vegna? 

Hvað var það versta/erfiðasta? Hvers vegna? 

Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 
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Viðauki 4 

Samþætting 

Ójafnvægi 

Tilfinningalegt ójafnvægi sem skapast vegna gleðinnar yfir því að vera komin heim og líka 

óánægjunnar að vera farin frá útlandinu. Erfitt að átta sig á því hvað af hverju það var 

erfitt að koma heim. Ákveðin togstreita í gangi. 

Söknuður til útlanda og vinanna þar en gleði yfir því að vera komin heim til 

fjölskyldunnar, ekki mikill tími með fjölskyldu, einmannaleiki, þægilegt, kunnuglegt, 

leiðinlegt, ekkert hægt að gera, fólk óhugasamt um reynsluna, spennufall, föst á Íslandi, 

langar strax út aftur. 

Víðsýni 

Gera sér grein fyrir því hversu mikið þau hafa breyst í útlöndum. Hafa öðruvísi skoðanir 

en áður og eru opnari fyrir útlendingum og öðrum menningum en áður. Eiga auðveldara 

með að setja sig í spor annarra. 

Fordómaleysi, samkennd, sjálfsskoðun: hver er ég og hvað vill ég?, mikilvægi þess að 

hjálpa öðrum, hvaða fólk skiptir máli í mínu lífi? Ekki allt glatað á Íslandi en heldur ekki 

frábært. Breytt gildismat, löngun til þess að kynnast fólki frá öðrum stöðum í heiminum 

betur. 

Göfgar vinnan manninn? 

Mikil gagnrýni á íslenskt atvinnulíf þar sem þeim finnst alltof miklar kröfur vera gerðar 

og engin virðing borin fyrir frítíma fólks. Allir eiga stöðugt að vera að vinna á kostnað 

frítíma með fjölskyldunni. Þeir sem fengu góðan undirbúning voru hins vegar jákvæðir 

og ánægðir. 

Menntasnobb, harka, stress, lítill skilningur, pressa, tillitleysi, þægilegt að þekkja allt, 

eins og ég hefði aldrei farið, öðruvísi, óvænt, áhugaleysi, léleg laun, engin hrós, ströggl, 

metnaðarleysi. 

Fábreytni 

Kostir og gallar við það hversu lítið landið er. Allt þægilegt og einfalt en Íslendingar alltof 

uppteknir af veraldlegum hlutum og sýna náunganum ekki nægilega athygli. Allir þurfa að 

vera alveg eins.  
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Hraði, lífsgæðakapphlaup, efnishyggja, vont veður, allir uppteknir, skammdegi, allir 

eins, dýrt, hreint vatn, sundlaugar, ekki mikið vesen í samskiptum við hið opinbera, lítið 

og fljótlegt að ferðast milli staða, náttúran, kyrrðin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


