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FÖRORD 
 

Vi vill börja med att rikta ett tack till våra respondenter som ställt upp på ett fantastiskt sätt 

med både tid och engagemang. Vi vill även tacka vår handledare Åke Gabrielsson för att han 

tagit oss under sina vingar och lämnat sina värdefulla åsikter under arbetets gång. Självklart 

riktar vi också ett särskilt tack till nära och kära (ni vet vilka ni är) för den support och det 

stöd ni varit för att denna uppsats till slut skulle bli klar. 

 

Vi hoppas att denna studie skall skänka både nya läsare inom ämnet expatriering och de lite 

mer erfarna samma glädje. Vår förhoppning är också att par med varsin karriär skall ges den 

extra uppmärksamhet som de på många sätt förtjänar inom området för expatriering. Kanske 

kommer ni som läser denna studie ha nytta av dess resultat och insikter när ni själva åker på 

utlandsuppdrag i framtiden… 

 

 

 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem 

vi skapat med det gamla sättet att tänka.” (Albert Einstein) 
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SAMMANFATTNING 

Att verka på en global marknad innebär kulturella skillnader, tidsskillnader och annorlunda 

arbetsmetoder som ställer speciella krav på medarbetare och deras kompetens. Att sända 

anställda på utlandsuppdrag eller så kallad expatriering innebär för företagen att omlokalisera 

sådan kompetens utomlands. Flytta och arbeta utomlands innebär förutom många möjligheter 

också många problem för både företaget och den anställde med familj. Ett växande problem 

som identifierats av flera författare är att omlokaliseringen av par med varsin karriär blir allt 

svårare eftersom expatriering ofta innebär att den medföljande partnern tvingas ge upp/ta paus 

i sin karriär. Det finns även tidigare forskning som visar att par med varsin karriär är extra 

vanligt just i de nordiska länderna. Våra resultat bygger därför på en kvalitativ studie som 

undersöker hur några stora svenska företags strategier ser ut vid expatriering av par med 

varsin karriär.  

 

För att nå dessa resultat har vi genomfört fem stycken fysiska djupintervjuer och en 

telefonintervju som sedan har analyserats mot tidigare litteratur på området. Den litteratur vi 

använt härstammar främst från områdena International Human Resource Management och 

Expatriate Management. Företagen som ingår i studien är alla verksamma inom olika 

branscher som: Bank, Bygg, Försvar, Vitvaror, Telekom och Fordon.  

 

Studiens resultat visar bland annat på att företagen är duktiga på att inkludera den 

medföljande partnern under rekryteringsfasen för att på så sätt minska risken att han/hon inte 

anpassas till den nya kulturen. Karriärsupport och karriärassistans är några av de saker som 

företagen gör för att underlätta för den medföljande att få arbete. Dock verkar få utnyttja 

dessa vilket vi tror beror på att partnern inte vill eller inte kan arbeta. Problem med att få 

arbetstillstånd och/eller att den medföljande ser chansen att vara hemma med yngre barn kan 

vara två av anledningarna. Dyster konjunktur och de höga kostnaderna som förknippas med 

expatriering ökar trycket på företagen att spara in på förmåner eller att sända färre 

expatrierade i framtiden vilket troligtvis inte ökar antalet expatrierade par med varsin karriär. 

Sist men inte minst har vi kunnat se att sättet som företagen rekryterar anställda till 

utlandsuppdrag bidrar till att par med varsin karriär sällan uppmärksammas hos företagen och 

följaktligen tas liten hänsyn till dessa. Detta tillvägagångssätt tror vi skapar ett stort mörkertal 

av individer som skulle vara en stor tillgång för företag under en utlandsstationering, men som 

omedvetet exkluderas från dessa uppdrag på grund av att för lite hänsyn visas hans/hennes 

partner som också gör karriär.  
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1 INLEDNING 

I detta introducerande avsnitt kommer bakgrunden till studien först att presenteras. Denna 

bakgrund leder därefter fram till den problematisering som ligger till grund för den 

frågeställning och syfte som vi formulerat.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Ökad globalisering 

En allt mer internationell marknad och ökad globalisering förändrar sättet som företag arbetar 

på. Att utveckla globala strategier riktade mot en allt mer global integrering har visat sig 

framgångsrikt (Suutari, 2003, s. 185). Globala strategier innebär i praktiken ett ökat fokus på 

likheter, standardisering, homogenisering och  koordinering (Svensson G. , 2001, s. 8). Det 

innebär även i många fall att gränser för produktion och försäljning suddas ut, samt att en 

global arbetsstyrka blir allt viktigare (Black & Gregersen, 1999, ss. 52-55; Hardill & 

MacDonald, 1998, s. 44).  

 

Att verka på en global marknad innebär också kulturella skillnader, tidsskillnader och 

annorlunda arbetsmetoder som ställer speciella krav på medarbetare och deras kompetens. Att 

sända anställda på utlandsuppdrag eller så kallad expatriering innebär för företagen att 

omlokalisera sådan kompetens utomlands. Det handlar ofta om att expandera verksamheten, 

driva ett dotterföretag eller implementera ett affärstänkande i en ny organisation utomlands. 

Ett annat motiv som kan vara värt att nämna är att expatriering av anställda också gör 

sammanslagningar och övertagande av organisationer enklare. (Mohr & Klein, 2004, s. 1189; 

Black & Gregersen, 1999, s. 56; Hegardt Grant & Svantesson, 1998, s. 44) Begreppet 

expatriering skiljer sig mot andra typer av internationella uppdrag så som affärsresor genom 

att den anställde också flyttar hela sitt hushåll utomlands över en längre tid, ofta två till tre år 

(Bogren, 2008, s. 11).  

 

Fler sänds på utlandsuppdrag  

I USA var det på 70-talet svårt att rekrytera duktiga chefer för höga positioner utomlands på 

grund av en bred uppfattning om att sådana uppdrag gavs till personer som visat sig mindre 

skickliga i hemlandet (Torbiörn, 1976, s. 92). Under senare år tycks det istället finnas en 

majoritet som anser att expatriering är något som är positivt för karriären och att det därför 

bör ses som ett privilegium. Forskningen är dock delad kring detta. I flera större företag finns 

det ofta en uttalad eller underförstådd policy att bara de som har utlandserfarenhet kan räkna 

med chefsbefattningar i framtiden (Hegardt Grant & Svantesson, 1998, s. 45; Bogren, 2008, 

ss. 111-112, 157; Hardill & MacDonald, 1998, s. 23). Black och Gregersen (1999, s. 60) 

tillsammans med Riusala och Suutari (2000, s. 82) ställer sig dock kritiska till detta och menar 

att karriären inte per automatik tar ett steg uppåt efter att man expatrierat. Enligt dem 

återvänder många från utlandsuppdrag och upptäcker att kollegor som ”stannat hemma” 

passerat dem karriärmässigt. Detsamma gäller den medföljande partnern som ofta finner att 

INLEDNING 

- Bakgrund 

- Problematisering 
- Syfte 

- Strategi som begrepp 

- Avgränsningar 
- Ordlista 

- Disposition 
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hans/hennes karriär tagit ett steg tillbaka och kan ha svårt att återgå till arbetsmarknaden i 

samband med repatriering
1
. Ofta på grund av att de under expatrieringen arbetat med lägre 

kvalificerat arbete, eller inte arbetat alls, vilket medfört att de tappat den kunskap som var 

färskvara (Hardill & MacDonald, 1998, ss. 23-34). Trots detta visar Black och Gregersens 

(1999, s. 53) studie att nära 80 % av de medelstora och stora företagen i USA expatrierar 

medarbetare till andra länder och att nära hälften av dessa tror att de kommer att öka detta 

antal inom en snar framtid.  

1.2 Problematisering 

Problem relaterade till par med varsin karriär vid expatriering 

Under problematiseringen och i den föreliggande studien används begreppet par med varsin 

karriär flitigt. Begreppet är en översättning från engelskans dual-career couples och definieras 

av att både make och maka förvärvsarbetar, samt är psykologiskt hängivna till deras arbeten. 

Begreppet karriär behöver nödvändigtvis inte betyda ett välbetalt arbete, istället är det en 

hängivenhet till arbetet som beskriver begreppet bättre.  

 

Att flytta och arbeta utomlands innebär förutom många möjligheter också många problem för 

både företaget och den anställde med familj. Ett växande problem som identifierats av flera 

författare är att omlokaliseringen av par med varsin karriär blir allt svårare eftersom 

expatriering ofta innebär att den medföljande partnern tvingas ge upp/ta paus i sin karriär 

(Bogren, 2008, s. 12; Hardill & MacDonald, 1998, s. 23). Det har också visat sig att den 

enskilt största anledningen till att ett utlandsuppdrag avbryts i förtid (misslyckas) är att den 

medföljande partnern inte lyckats anpassa sig till det nya landet (Andreason, 2007, s. 24). 

Detta kan bero på att den medföljande partnern tvingats avbryta sin karriär eller har fått en 

förändrad roll inom familjen etc. Något som också bekräftas av Harvey (1998, ss. 102-105) 

som lyfter fram fem huvudsakliga problem relaterade till par med varsin karriär: 

 

1. Svårare anpassning  

Nivån av störningsmoment i vardagen är större för par med varsin karriär än för ett par 

där den ena eller båda inte har samma målsättningar med karriären exempelvis att få 

tiden att räcka till. Konsekvensen är att ju större förändringen är i vardagen utomlands 

- desto svårare kommer paret med varsin karriär ha att anpassa sig. Flexibiliteten hos 

dessa par är helt enkelt mindre än för andra par (Harvey & Buckley, 1998, s. 101; 

Harvey M. G., 1995, ss. 650-652). 

  

2. Förlorad inkomst 

Familjens totala inkomst sänks vid expatriering, trots att partnern som erbjuds 

uppdraget ofta får en ökning av sin inkomst. Detta på grund av att den medföljande 

partnern tvingas att avbryta sin karriär och inte längre kan bidra med inkomst till 

familjen. Detta kan, i sin tur, leda till att en tidigare etablerad livsstil förändras, vilket 

kan medföra påfrestningar på familjen (Harvey & Buckley, 1998, s. 101; Blair, 1993, 

ss. 192-194; Harvey M. G., 1998, ss. 312,326) Problem för partnern att få 

arbetstillstånd under expatrieringen kan också göra det till en omöjlighet för partnern 

att arbeta trots att det kanske finns en uttalad vilja att göra så. 

 

3. Avbrott i den medföljande partnerns karriär 

Det är inte bara själva avsaknaden av inkomst som kan bli ett problem för den 

medföljande partnern när denne inte längre kan arbeta. Avsaknaden av ett 

                                                 
1
 Repatriering är den omvända processen när den anställde återvänder till hemlandet från en expatriering. 
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betydelsefullt arbete är ett minst lika stort problem. Shaffer och Harrison (2001, ss. 

238, 245-250) anger möjligheten att kunna arbeta som en viktig faktor för trivsel och 

en bra anpassning till en ny kultur.  

 

4. Förändring av roll inom familjen 

Förändring av roll inom familjen som uppkommer då familjens sammansättning 

förändras kan skapa direkta problem vid expatriering av par med varsin karriär 

(Harvey & Buckley, 1998, s. 101). Om den medföljande inte arbetar ställs ofta högre 

krav på delaktighet i att sköta familjen (dvs. familj och hushåll). Det kan upplevas som 

något negativ eftersom sådant arbete inte avlönas och uppmärksammas på samma sätt. 

Dessutom medför det att partnern blir beroende av den arbetandes inkomst (Hardill, 

2002, s. 98). Det bör även framföras att förändring av roll kan vara positivt för en del 

familjer. Familjemedlemmarna kommer närmare varandra, stressar mindre och mer tid 

ägnas åt eventuella barn.  (Bogren, 2008, ss. 109-162) 

 

5. Återkomst och problem kopplat till den medföljande partnern 

Det tidigare avbrottet i den medföljande partnerns karriär kan också innebära problem 

då han/hon skall återgå till arbetet i hemlandet. Det finns, enligt Harvey och Buckley 

(1998, s. 102) en risk för att partnern kommer tillbaka till arbetslöshet. Kanske har 

partnern haft möjlighet att vara tjänstledig under expatrieringen och därför har ett 

arbete att återgå till. Men även om så är fallet finns det en risk att andra anställda på 

arbetsplatsen tagit över hans/hennes tidigare arbete och nått högre positioner. Detta 

menar författarna kan vara en annan orsak till att stress och spänning uppkommer hos 

familjen. 

 

En konsekvens av dessa individuella problem blir bland annat att antalet nej till expatriering 

ökar. (Harvey & Buckley, 1998, ss. 102-105). Fler par med varsin karriär väljer att tacka nej 

till utlandsuppdrag i jämförelse med anställda som inte har samma sociala situation. (Bogren, 

2008, ss. 180-194) 

 

Ett växande problem för företag 

År 2000, beräknades ungefär 80 % av alla utlandsuppdrag innefatta par med varsin karriär 

eller dubbla inkomster (Harvey & Buckley, 1998, s. 100). I de nordiska länderna beräknas det 

vara ännu vanligare med par där båda gör karriär (Riusala & Suutari, 2000, ss. 82, 86). Ur ett 

företagsledningsperspektiv är det ett stort problem om arbetskraft inte kan flyttas dit den bäst 

behövs. Företag kan tvingas välja mindre kvalificerad personal för ett utlandsuppdrag på 

grund av att den tillfrågades partner inte kan finna arbete på samma plats eller inte kan ta paus 

i sin karriär (Bogren, 2008, ss. 162-163; Andreason, 2008, s. 392; Moore, 2002, ss. 66-67). En 

rapport som presenterades av Harvey (1996, s. 34) bekräftade problemet och visade att 67 % 

bland de tilltänkta utlandsanställda angav, som främsta hinder till att acceptera ett 

utlandsuppdrag, att deras partners var tvungna att ge upp deras karriärer. 

 

Anställda som expatrierar innebär också en stor kostnad för företag. Uppskattningar gör 

gällande att en anställd på utlandsuppdrag kostar dubbelt så mycket eller nära tre gånger så 

mycket som en anställd med motsvarande position i hemlandet (Black & Gregersen, 1999, s. 

53). Det bör därför vara av stort intresse från företagens sida att expatrieringen blir lyckosam 

dvs. inte avbryts i förtid. Följaktligen har det visat sig att om inte tillräckligt mycket 

uppmärksamhet riktas mot par med varsin karriär kan det få konsekvensen att expatrieringen 

misslyckas och avbryts i förtid - vilket då kan bli än mer kostsamt för företagen (Andreason, 

2008, s. 392).  
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Trots svårigheten att expatriera par med varsin karriär, de höga kostnaderna relaterade till 

detta och riskerna för att expatrieringen avbryts i förtid verkar få företag ägna någon större 

uppmärksamhet åt dessa problem  (Selmer J. , 2001, s. 1221). Flera citerade källor inom 

området påpekar också i sina studier att just par med varsin karriär vid expatriering är ett 

växande problem för företag  (Shaffer & Harrison, 2001, s. 238; Selmer & Leung, 2002, s. 9; 

Selmer J. , 2001, ss. 1220-1221) och därför föreslås det att mer forskning fokuseras på 

området (Andreason, 2008, s. 392; Hardill & MacDonald, 1998, ss. 27-28; Harvey & 

Buckley, 1998, ss. 101-102; Harvey M. G., Addressing the Dual-Career Expatriation 

Dilemma, 1996, ss. 34-35). 

 

Vi instämmer med författarna att det finns en kunskapslucka relaterad till hur företag och 

organisationer skickar par med varsin karriär på utlandsuppdrag, arbetar för att förebygga 

kostsamma avbrott i deras karriärer samt hur de ser till att rätt kompetens finns på rätt plats. 

Det finns även en gråzon när det gäller forskningen kring hur Svenska företag arbetar med 

dessa frågor. Är det självklart att Amerikanska studier går att applicera på svenska företag i 

Sverige? Tidigare har nästan alla studier baserats på Amerikanska företag i USA och de är 

gjorda för cirka tio år sedan. Vi anser att forskningsområdet är extra intressant eftersom vi tror 

att det är möjligt att företag i länder med en relativt hög grad av jämställdhet kan ha större 

problem att expatriera kompetent personal jämfört med länder som har en lägre grad av 

jämställdhet
2
.  

 

Fler och fler efterfrågar därför alternativa strategier för att expatrieringen av par med varsin 

karriär skall bli framgångsrik för företag. Dels att alternativ till att expatriera tillsammans med 

partnern utvecklas och dels att bättre supportprogram, som tar ett större ansvar för den 

medföljande partnerns karriär, upprättas. (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 128-

129; Moore, 2002, s. 67)  

 

Med utgångspunkten att par med varsin karriär är vanligt i nordiska länder (Riusala & Suutari, 

2000, ss. 82, 86) och att de få studier som utförts kring företags expatrieringsstrategier 

huvudsakligen har utförts i USA, avser vi att besvara följande frågeställning:          

 

- Hur ser de svenska företagens strategier ut i samband med expatriering av par med varsin 

karriär? 

1.3 Syfte 

Vårt huvudsyfte med denna studie är att tolka och förstå de strategier som svenska företag 

använder vid expatriering av par med varsin karriär. För att kunna göra huvudsyftet rättvisa 

anser vi att det är nödvändigt att bygga upp och fördjupa detta med ett antal delsyften. Dessa 

är: 

 

 Att studera varför företagen har eller inte har strategier och handlingsmönster för par 

med varsin karriär vid expatriering. 

 Att studera vilka konsekvenser expatrieringsstrategierna medför för företaget och för 

de anställda. 

                                                 
2
 Begreppet hög/låg jämställdhet syftar till ökade/minskade möjligheter att göra karriär. Där vi, med stöd av 

Riusala & Suutari (2000, ss. 82, 86), menar att ökad jämställdhet är förknippad med större möjlighet att göra 

karriär.    
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1.4 Strategi som begrepp 

Ordet strategi kan betyda många saker. När vi talar om strategi anammar vi Whittingtons 

beskrivning om klassisk strategi som en rationell process som rör planering på lång sikt och 

som är av stor betydelse för företagens framtida resultat (Whittington, 2002, s. 11). När vi 

talar om expatrieringsstrategier så smalnar vi av detta begrepp till att röra enbart strategier 

med koppling till expatriering. Vår studie är baserad på tre huvudsakliga strategier som vi 

kopplar till expatriering av par med varsin karriär. Rekryteringsstrategier (före utresa), 

expatrieringsstrategier (under uppdraget) och alternativa strategier (alternativ till 

expatriering). Delarna rekryteringsstrategier och expatrieringsstrategier flyter samman i 

många avseenden och det är ibland svårt att dela på dessa. Vi hoppas dock att vår uppdelning 

skall underlätta för läsaren snarare än att försvåra. 

1.5 Studiens avgränsningar 

Studien är avgränsad till företag som har sin utgångspunkt, alternativt sin huvudsakliga 

hemmamarknad, i Sverige. Dessa företag är stora till omsättning, men har ett varierat antal 

expatrierade i olika delar av världen. 

 

Det finns många intressanta områden inom ämnet International Human Resource 

Management och expatriering, men vårt fokus grundar sig i företagens strategier kring 

expatriering och par med varsin karriär. Detta gör att vi utelämnar många andra områden som 

också berör expatriering, men som vi inte ansett varit av intresse inom ramarna för denna 

uppsats. 

 

Ett vikigt område som studien inte berör är repatriering, eller så kallad återkomst efter 

utlandsuppdrag. Det finns författare som argumenterar för att repatrieringen är en del i själva 

expatrieringen (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 183-198), men ämnet som 

sådant är tillräckligt stort för att förtjäna en egen studie och vi tror inte att vi kunde gjort 

ämnet rättvisa under de begränsningar i tid och omfattning som denna studie är utförd.   

1.6 Ordlista 

Expatriering – Används som ett uttryck för en person som flyttar utomlands med sin familj 

för att arbeta på en, för personen och familjen, okänd plats. Ibland har vi även valt att använda 

ordet utlandsvistelse eller utlandsuppdrag för att undvika språkliga upprepningar. 

 

Karriär – successiv befordringsgång inom ett yrke. Ofta med tanke på enskild persons 

avancemang, men även allmänt om möjligheterna till befordran inom yrket etc. 

(Nationalencyklopedin, 2009) 

 

Par med varsin karriär – Består av två personer där båda är psykologiskt hängivna till sitt 

arbete och har en strävan efter att avancera inom sitt yrke. (Hardill & MacDonald, 1998, s. 23) 

 

Partner – Fungerar i uppsatsen som en direkt översättning till engelskans spouse. Dess 

korrekta översättning är egentligen make eller maka. På grund av att den svenska 

översättningen är könsdelad och därför kan skapa förvirring hos läsaren om inte båda orden 

används har vi valt att använda ordet partner i stället. 

 

Multinationellt företag – Ett företag som har verksamhet i många olika länder och ofta är 
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börsnoterade. 

 

Svenska företag – När vi refererar till svenska företag i denna studie så menar vi företag som 

har sin hemmamarknad och/eller sitt huvudkontor med utgångspunkt i Sverige. 

 

Teknisk kunskap – Kunskap eller egenskap som är specifik. Behöver inte syfta på teknik. 

Det kan vara en chef som har speciella ledaregenskaper.  
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

Vi har valt att dela upp studien i tre delar där den första avser att ge läsaren kunskap om vårt 

perspektiv och en fördjupning i annan litteratur inom området som format vår studie. Detta 

bär läsaren sedan med sig in i del två där vi praktisk använder oss av den kunskapen och 

analyserar den. Del tre omfattar sedan våra resultat och reflektioner.  

 

 

 

 

2. METATEORETISKA  

 UTGÅNGSPUNKTER 

 

 

 

 

 

3. LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

 

 

 

 

4. PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

 

 

 

 

5. EMPIRI 

 

 

 

6. ANALYS 

 

 

 

 

 

 

7. SAMMANFATTANDE ANALYS 

 

 

 

 

 

8. SLUTORD & FRAMÅTBLICK 

 

DEL I 

DEL II 

DEL III 

Beskriver vår förförståelse, kunskapssyn och 

perspektiv. Vi redogör även för den kvalitativa 

metodens lämplighet i föreliggande studie och 

reflekterar kring vårt angreppssätt för att skapa 

en förståelse hos läsaren varför vi valt att 

studera detta ämne samt varför vi valt följande 

teorier         

Avsnittet bygger på etablerade teorier av 

framstående forskare inom området för 

International Human Resource Management     

Vi för en diskussion om valet av semi-

strukturerade intervjuer, hur vårt urval av 

respondenter har utförts och intervjuernas 

genomförande. Vår förhoppning är att avsnittet 

skall förtydliga och på så sätt också stärka 

uppsatsens tillförlitlighet/pålitlighet.     

Här redovisar vi våra insamlade empiriska data 

genom en lättöverskådlig sortering efter teman.     

Analysen baseras på våra empiriska data och 

gör sedan återkopplingar och jämförelser mot 

litteraturöversikten.     

Detta avsnitt sammanfattar våra resultat och 

besvarar vår inledande frågeställning. 

Rekommendationer görs baserat på våra tidigare 

analyser. Allt detta för att ge läsaren en så 

överskådlig bild av studiens resultat som möjligt.       

Här delges läsaren några sista kommentarer 

kring ämnet och studien som sådan. I ett sista 

avsnitt blickar vi framåt mot kommande 

forskning och utveckling av 

expatrieringsstrategier.  



 DEL I - KAPITEL II – METATEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

  9 

2. METATEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I denna del kommer vi att introducera läsaren om hur våra bakgrunder ser ut och hur de har 

kommit att påverka studien.  Sedan tar vi upp de utgångspunkter vi som författare haft innan 

studien och under dess gång. Vi försöker även i denna del upplysa läsaren om vilka 

underliggande förhållanden som påverkat studiens utformning och genomförande. 

 

 

2.1 Förförståelse 

Vi är två studenter som läser på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi studerar på 

Civilekonomprogrammet och har båda läst fördjupningskurser inom finansiering och 

management. Vi har dessutom båda två studerat utomlands två terminer vardera vid 

sammanlagt fyra olika universitet. Dessa utbytesstudier har tagit oss till platser såsom 

Baskien, Costa Rica, Guatemala, Tyskland och Norge.  

 

Det var under våra första utbytesterminer, då vi befann oss vid två skilda lärosäten i Europa, 

vi båda kom i kontakt med ämnet expatriering första gången. Peter studerade på Universität 

Mannheim i Tyskland och Jonatan på Universidad de Deusto i Baskien. Trots att vi studerade 

i olika länder och på olika universitet fick vi båda möjligheten att studera ämnet International 

Management, som till stor del berör ämnet expatriering. Under våra senare utbytesterminer på 

BI Norwegian School of Management i Oslo och på INCAE Business School i Costa Rica har 

inte ämnet i sig studerats ytterligare men tiden vi befunnit oss i en annan miljö och kultur har 

självklart givit oss ytterligare erfarenheter och förståelse för problematiken vid expatriering. 

Detta främst på grund av att vi mött nya kulturer och miljöer och därefter måstat anpassa oss 

till dem. Vi tror också att det har påverkat den här studien i positiv mening då det medfört att 

vi kunnat arbeta mer effektivt på grund av att vi redan haft viss kunskap och erfarenhet om 

vilka delar som kan vara intressanta att fördjupa oss i. Vi har dock hela tiden varit medvetna 

om att detta kan vara ett problem också då vi inte har kunnat gå in i studien med öppna 

sinnen. Denna risk, som medför att vi kunnat ta vissa saker för givet, har vi försökt minimera 

genom att försöka ställa öppna frågor till våra respondenter och också genom att vi har 

ifrågasatt deras reflektioner. Genom vår tidigare kunskap tycker vi också att vi lättare kunnat 

hålla ett kritiskt förhållningssätt till de teoretiska resonemang som vi berört. Detta har i sin tur 

medfört att vi kunnat betrakta dessa resonemang ur flertalet synvinklar. Varför vi valt att 

redogöra för detta motiverar vi med att det ger läsaren en möjlighet att bedöma huruvida våra 

erfarenheter har påverkat studiens helhet och dess trovärdighet.  

 

Förförståelse som kommer från exempelvis föreläsningar och kurslitteratur brukar vanligtvis 

benämnas andrahandsförståelse. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76) Denna 

andrahandsförståelse anser vi är positiv för denna studie då den medför en fördjupad kunskap 

inom ämnet på förhand. Den underlättar för oss vid vår problematisering och utan den tror vi 

att vi skulle ha svårt för att veta hur vi skall undersöka vårt problem. En risk som vi dock är 

medvetna om är att sådan andrahandsförståelse kan bidra till att det blir svårt att förhålla sig 

METATEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

- Förförståelse 

- Kunskapssyn 
- Perspektiv 

- Angreppssätt 

- Val av källor 
- Källkritik 

- Ordlista 
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objektiv till studien. Vi tror dock denna andrahandsförståelse är mer positiv då den också 

kommer hjälpa oss att förstå den information som våra respondenter bidrar med. 

 

Utöver detta kan sägas att vi båda saknar arbetslivserfarenhet från arbete som rör expatriering 

och par med varsin karriär. Inom de yrkesmässiga sysselsättningar vi haft har vi aldrig stött på 

frågor som rör detta område. Vi har dock genom de personer i vår närhet, som varit 

expatrierade, kunnat skapa oss en bild på förhand om vilka svårigheter det innebär att vara 

expatrierad. Vi har också, som sagt, redan berört ämnet expatriering och par med varsin 

karriär genom vår tidigare kandidatuppsats, Båda har betydelse - En studie om hur den 

medföljande partnern anpassas vid expatriering. Detta skulle kunna ses som negativt då vi på 

grund av detta, som vi nämnde tidigare, haft svårt att gå in i studien med öppna sinnen. 

Emellertid har vi aldrig stött på någon i vår närhet som upplevt det som problematiskt vid 

expatriering att vara par med varsin karriär. Den erfarenhet vi erhållit från vår tidigare studie 

och våra bekantas expatrieringar tror vi dock har skapat gynnsammare förutsättningar för oss 

att förstå och sätta oss in i våra respondenters situationer. Denna sorts förförståelse som vi 

erhållit genom våra egna erfarenheter brukar benämnas förstahandsförståelse. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 76) 

 

När en tolkning skall göras verkar det orimligt att den kommer att göras förutsättningslöst. 

När vi gör en tolkning har vi alltid en förförståelse av det vi tolkar, förutom då vi naturligtvis 

gjorde tolkningen första gången, då vi valde aspekt på företeelsen. (Ödman, 1979, s. 44) I 

denna uppsats där vi redan tidigare gjort en tolkning av ämnet och besitter viss kunskap om 

det kommer därför vår nya tolkning inte ske förutsättningslöst. Denna förförståelse behöver 

dock inte enbart innebära risk för en negativ inverkan på studien. Det kan också innebära att 

mindre möda måste läggas ned på tolkningsarbetet. (Ödman, 1979, s. 45) I vårt fall skulle det 

i sådana fall kunna betyda att en djupare och bättre tolkning kan utföras, då mindre tid måste 

ödslas på den grundläggande tolkningen.  

 

En tolkning utförs vid en bestämd tid och på en bestämd plats av en bestämd människa som 

befinner sig mitt i historien. (Ödman, 1979, s. 18) Vi kan därför göra en vidare reflektion om 

huruvida vår förförståelse påverkar oss under utvecklingen av denna uppsats genom att 

konstatera att vår förförståelse är en central och naturlig del i vår forskningsprocess. Vi tror 

därför att förförståelsen också skall bidra till att vi på ett kritiskt sätt skall kunna fånga upp 

våra respondenters redogörelser. Detta med hänvisning till att vi genom våra tidigare studier 

och erfarenheter, vår tidigare uppsats och vår kommande litteraturöversikt gör att vi är väl 

inlästa på området innan vi genomför vår studie.  

 

Detta bekräftas också av Ekholm och Fransson (1975, s. 48) som hävdar att författarnas 

bakgrunder är viktiga när slutsatser skall dras från intervjuer. För att vår förförståelse inte 

skall utgöra hinder för oss när vi utför våra intervjuer kommer vi att försöka förhålla oss som 

öppna och med en nyfiken attityd. Vi kommer också att försöka se det oväntade som en 

möjlighet till en förbättrad verklighetsbild istället för att se det som en störning eller ett 

hinder. 

2.2 Kunskapssyn 

Eftersom vi vill förstå de handlingsmönster som svenska företag utvecklar vid expatriering av 

par med varsin karriär måste vi göra en tolkning liknande den vi just redogjort för. Detta 

kommer vi att göra genom att analysera de svar våra respondenter lämnar mot den 

litteraturöversikt vi framgent ämnar skapa. Med hänvisning till detta och det faktum att vi vill 
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försöka hitta och förstå olika samband bör det enligt litteraturen ses som att vi har en 

hermeneutisk kunskapssyn. Med hermeneutisk kunskapssyn menas alltså en slags 

”tolkningslära”, en lära om att tyda tecken. För oss kommer det innebära att vi kommer se 

något som något. (Ödman, 1979, ss. 15-21, 25, 44) 

 

Om vi istället haft en positivistisk kunskapssyn hade vi varit intresserade av att beskriva och 

förklara fenomen istället för att försöka använda oss av den mer tolkande karaktär, som 

kännetecknar hermeneutiken. (Johansson Lindfors, 1993:44) Detta ger oss stöd för att anse 

vår kunskapssyn som hermeneutisk då vi helst av allt vill hitta någonting nytt och också har 

svårt för att hålla oss helt neutrala och värderingsfria till det vi redogör för. Vi tror också att 

vår hermeneutiska kunskapssyn bidrar till att vi lättare kan förstå varför de svenska företagens 

strategier ser ut som de gör i samband med expatriering. Detta med motiveringen att den 

hermeneutiska kunskapssynen ger oss en möjlighet att gå på djupet. Med detta som bakgrund 

tror vi därför att en hermeneutisk kunskapssyn är att föredra för denna studie då den medför 

en djupare förståelse. (Neuman, 2006, s. 87) 

2.3 Perspektiv 

I denna uppsats kommer vi huvudsakligen använda oss av ett företagsledningsperspektiv. Det 

känns som ett naturligt val då vi vill förstå de handlingsmönster som svenska företag 

utvecklar vid expatriering av par med varsin karriär. Med anledning av det kommer vi också 

att genomföra intervjuer med de som arbetar med expatrieringsfrågor. Vår förhoppning är att 

dessa personers reflektioner skall bidra till att vi skall kunna skapa en grund för en djupare 

och mer fullständig uppfattning om fenomenet par med varsin karriär vid expatriering.  

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att använda ett individperspektiv. Detta perspektiv 

kommer till viss del att beröras i litteraturöversikten och vi motiverar det genom att det ger en 

ökad förståelse om expatrieringsstrategiernas utseende. Utan att en redogörelse görs för 

exempelvis hur individen reagerar vid en expatriering och vem som står för beslutet att 

expatriera tror vi också att det kommer bli svårt för oss att motivera varför vissa strategier ser 

ut som de gör. 

 

Varför vi valt att koncentrera oss på ett företagsledningsperspektiv förklaras enklast genom att 

det bidrar till den bästa förståelsen om hur företag kan hantera problematiken gällande par 

med varsin karriär. Detta eftersom vi anser att ett individperspektiv skulle kunna medföra att 

det blir svårt att erhålla en rättvisande bild om hur företagets strategier ser ut i samband med 

expatriering av par med varsin karriär.  Vi finner det därför självklart att vi skall använda oss 

av ett företagsledningsperspektiv då det lättast bidrar till vår tolkning av fenomenet. 

2.4 Angreppssätt 

Eftersom vi som författare är tolkande och förstående i vår karaktär känns det naturligt för oss 

att använda oss av kvalitativ metod då vi anser att det är den metod som lättast får oss att 

upptäcka någonting nytt. Vid kvalitativ metod brukar ett vanligt angreppssätt vara induktion. 

(Neuman, 2006, s. 60) Då vi som författare har en hermeneutisk kunskapssyn skulle det 

naturliga också vara att välja ett induktivt angreppssätt för denna uppsats. (Holme & Solvang, 

1997, s. 51) Detta redogörs också av Johansson Lindfors (1993, s. 55) som det mest vanliga 

angreppssättet för forskare med en hermeneutisk kunskapssyn. Det brukar grovt förklaras 

genom att forskaren sätter sin utgångspunkt i empirin och sedan går till teorin. (Neuman, 

2006, s. 60) 
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Vi har dock valt att sätta vår utgångspunkt i litteraturöversikten. Detta med motivet att vi är 

relativt nya på området som rör par med varsin karriär vid expatriering. Vi föredrar därför att 

utgå från olika teman som ofta används av forskare och kunniga på området. Detta eftersom 

vi anser att det skall ge uppsatsen ökad trovärdighet. Vi har likaså ingen önskan om att vår 

litteraturöversikt skall leda till en modell som senare generar hypoteser, vilket ofta brukar 

förknippas med ett deduktivt förfarande (Holme & Solvang, 1997, s. 51; Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, ss. 57, 117) Vår vilja är helt enkelt att vår litteraturöversikt skall ge en 

inriktning på de teman inom vilka vi kommer formulera våra öppna frågor, som senare har 

som syfte att upptäcka något nytt. 

 

Eftersom vår studie fått detta utseende kan det konstateras att angreppssättet varken kan 

klassas som induktivt eller deduktivt. Studien kommer till stor del vara induktiv då den 

handlar om att göra en tolkning på ett tämligen outvecklat område men den kan också ses som 

deduktiv då den tar sin utgångspunkt i litteraturöversikten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 55) I 

vårt arbete kommer litteraturöversikten utgöra grunden för utformandet av vår 

intervjumanual. Resultaten från intervjuerna kommer därefter att analyseras mot den 

redogjorda befintliga kunskapen på området, med förhoppning om att upptäcka nya samband. 

2.5 Val av källor 

Som vi nämnt tidigare har vår förförståelse haft en central roll i vårt arbete med denna studie. 

Eftersom vi tidigare skrivit uppsats inom ett liknande ämne och dessutom studerar ämnet 

international management har vi erhållit viss kunskap som behandlar centrala delar inom 

expatriering.  

 

Många av de artiklar som använts under denna studie kom vi i kontakt med under vår 

kandidatuppsats och de har även använts under denna studie. Att vi tidigare har varit pålästa 

inom dessa artiklar har gjort det lättare för oss att kunna göra kopplingar under denna studie 

då vi haft många teoretiska resonemang kvar i minnet sedan vår förra uppsats. 

 

Ämnet expatriering tar sin utgångspunkt inom International Management men är nära 

besläktat med Human Resource Management. En stor del av vår litteraturöversikt har blivit 

uppbyggd av vetenskapliga artiklar. Motivet till det är att fenomenet par med varsin karriär 

vid expatriering främst behandlas i vetenskapliga artiklar. 

 

De vetenskapliga artiklar som använts i denna studie har främst hittats genom Business 

Source Premier (EBSCO). Majoriteten av dessa är granskade vilket stärker trovärdigheten för 

dessa källor och även våra resultat. Några få artiklar har vi samlat in utanför dessa kriterier. 

Dessa gånger beror det på att vi läst granskade källor som citerat andra källor. För att hitta 

dessa primärkällor har vi ibland tvingats använda andra tillvägagångssätt som exempelvis 

sökmotorer som Google Scholar. I ett fall har vi varit tvungna att kontakta författaren för att 

fråga om hennes primärkällor (Yvonne McNulty). Hon förmedlade också kontakt till en annan 

person som kunde sända oss den senaste ORC rapporten (ORC Worldwide, 2008) och GMAC 

rapporten (GMAC , 2008).  
 

Den litteratur vi använt oss av kommer från flera universitetsbibliotek i Sverige. Vi har utgått 

från Umeå där vi använt oss av sökkatalogen ALBUM. Men motsvarande söksidor på andra 

bibliotek har gjort att vi lånat böcker också från Stockholms Stadsbibliotek, Kungliga 
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Tekniska Högskolans bibliotek, Arkitekturbiblioteket i Stockholm, Handelshögskolans 

bibliotek i Stockholm samt från Stockholms Universitetsbibliotek 

2.6 Källkritik 

I detta avsnitt kommer vi att kritiskt granska våra källor. Detta för att vi har en förhoppning 

om att det ska stärka trovärdigheten för denna studie. För att göra detta har vi valt att använda 

oss av Thuréns fyra källkritiska principer. 

 

För att uppfylla det första kriteriet, äkthet, som Thurén (1997, s. 12) nämner, har vi alltid 

använt oss av förstahandskällor. Genom detta har vi en förhoppning om att det ska minska 

risken för misstolkningar eftersom det ger en möjlighet för läsaren att granska de 

förstahandskällor som vi använt. Genom det kan läsaren undersöka om vi tolkat källorna på 

rätt sätt. För att undersöka en källas äkthet kan forskaren också utsätta källan för extern kritik. 

Det innebär att källan granskas utifrån frågor som rör exempelvis om dokumentet skapats när 

det sägs ha skapats, på den plats som uttryckts och av den person som påstår sig vara 

författare. (Neuman, 2006, s. 436) Som vi nämnt tidigare har vi också, för att uppfylla detta 

kriterium, så långt det varit möjligt försökt använda artiklar som är granskade (peer 

reviewed). 

 

Den andra faktor Thurén (1997, s. 26) tar upp handlar om tidskriteriet. Han menar att desto 

mer aktuell en källa är desto mer trovärdig är den. För oss har detta varit svårt att uppfylla då 

många av de artiklar vi använt oss av i denna studie, som rör par med varsin karriär, är 

skrivna på 90-talet och någon enstaka i början av 2000-talet. De rapporter vi kommit i kontakt 

med som är mindre än ett år gamla visar dock på att fenomenet par med varsin karriär 

fortfarande aktuellt men tyvärr är det få vetenskapliga artiklar som publicerats inom ämnet de 

senaste åren. 

 

Internetkällor bör användas med iakttagelse eftersom många av dessa inte är kritiskt 

granskade. De få internetsidor vi använt oss av bör dock inte minska denna studies 

trovärdighet då de ofta används inom näringslivet och är välciterade. Ett exempel på en 

internetsida som vi använt oss av är Statistiska Centralbyrån. Vi anser denna vara den mest 

pålitliga svenska källa för statistik och av den anledningen tycker vi inte att den ska minska 

studien trovärdighet. 

 

En ursprungskälla kan ha utsatts för tradering. Detta innebär att sekundärkällan kan ha 

påverkats av många led. Risken för att källan ska ha påverkats och ange felaktig information 

ökar alltså vid användande av sekundärkällor. Det är därför viktigt att reflektera över en källas 

beroende eller oberoende. En sekundärkälla är nämligen inte lika oberoende som en 

primärkälla och för att en källa ska vara trovärdig skall den också vara så oberoende som 

möjligt. (Thurén, 1997, s. 34) Detta ligger också i linje med den kritik som Neuman (2006, s. 

436) nämner att en forskare kan använda sig av för att säkerställa en källas trovärdighet. Han 

nämner att en källa kan utsättas för intern kritik. Sådan kritik riktar sig främst mot problemet 

om författarna till en artikel sett resultatet personligen eller om det är andrahandsinformation 

som de behandlat.  Inom ämnet expatriering och par med varsin karriär grundas en stor del av 

utvecklingen på tidigare resultat. Bland annat har Harvey (1997; 1996) publicerat ett flertal 

artiklar som bygger på varandra. Inom detta ämnesområde är det också ofta författare som 

citerar varandras resultat så det finns en viss risk för att detta ska minska studiens 

trovärdighet. Som vi nämnt tidigare anser vi dock att detta inte borde vara något större 

problem för denna studie då vi använt oss uteslutande av förstahandskällor. 
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Den sista källkritiska princip som Thurén (1997, s. 63) nämner är tendenskriteriet. Det 

kriteriet handlar om att källan kan vara partisk och att den kan vilja ge en falsk bild av 

verkligheten. För denna studie tror vi inte att detta varit något problem då forskare på området 

expatriering ofta citerat varandra och även fått stöd från andra erkända forskare. En personlig 

reflektion vi gör gällande detta är dock att det kan vara så att forskare kan vilja visa på ett 

visst resultat för att få fortsatt forskningsmedel. Detta tror vi dock är svårt att kontrollera men 

för att minska risken till det har vi alltid haft ett kritiskt förhållningssätt till de teorier vi 

behandlat. Vi anser också att vi minskat denna risk genom att vi jämfört vad olika forskare 

sagt och genom det gjort en kritisk utvärdering om hur rimliga de resultat som redovisats kan 

vara. Vi anser också att vi minskat denna risk genom det faktum att vi använt oss av ett stort 

antal källor. Det har gjort att vi kunnat differentiera oss mot att studien ska bli vinklad. 

 

Vi har citerat två aktuella rapporter ORC 2008 och GMAC 2008. ORC rapporten utförs av en 

oberoende konsultfirma och utkommer vart annat år. GMAC rapporten har också utförts av en 

konsultfirma tillsammans med det amerikanska exportrådet. Vi anser att dessa källor är 

trovärdiga och uppfyller våra tendenskriterier som baseras på Thurén (1997, s. 63) eftersom 

att tidigare utgåvor av dessa rapporter förekommer i flera citerade artiklar och vetenskaplig 

litteratur.  
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3. LITTERATURÖVERSIKT 

Syftet med vår litteraturöversikt är att den skall ge läsaren en översikt på den befintliga 

kunskapen om par med varsin karriär vid expatriering, den speciella situation som 

expatriering av par med varsin karriär innebär och hur den hanteras av företagen enligt 

litteraturen. 

 

 

3.1 Inledning 

Litteraturöversikten är indelad i tre huvudavsnitt. Rekryteringsstrategier är den första av 

dessa. Vi tror att rekryteringsfasen är viktig för att par med var sin karriär skall acceptera ett 

utlandsuppdrag och för att expatrieringen inte skall avbrytas i förtid. Kanske ställer par med 

var sin karriär i viss mån speciella krav vid expatriering som är viktiga för företag att ta 

hänsyn till? 

 

I nästa huvudavsnitt behandlas familjecykel, karriärcykel och familjevänliga strategier.  Alla 

dessa tror vi är ledtrådar till en lättare/bättre expatriering av par med var sin karriär. Ett annat 

avsnitt behandlar skillnader vid expatriering av män och kvinnor samt beslutstagaren vid 

expatriering. Vår avsikt med dessa avsnitt, trots att de i viss mån behandlar ett 

individperspektiv, är att vi tror att sättet att expatriera män och kvinnor skiljer sig åt.  Kanske 

har män och kvinnor olika behov, vilket i så fall bör påverka företagens 

expatrieringsstrategier kring par med var sin karriär. Vem som har sista ordet när det gäller att 

expatriera eller inte bör också vara avgörande för hur företag bemöter ett eventuellt problem 

att expatriera par med var sin karriär. Expatrieringsstrategier avslutas med konjunkturens 

inverkan. Vi tror nämligen att företagens strategier kan påverkas av det ekonomiska klimatet 

eftersom expatriering ofta är förknippat med höga kostnader för företag.  

 

En naturlig övergång till det tredje och sista huvudavsnittet blir därför att ställa sig frågan om 

inte företagen bör titta på alternativ till expatriering. Både för att kostnaderna är höga men 

också för att det verkar vara förknippat med en hel del problem när det kommer till att 

expatriera par med varsin karriär. Detta avsnitt har vi lagt som ett eget huvudavsnitt eftersom 

det egentligen inte handlar om expatrieringsstrategier, utan om alternativa strategier till 

expatriering. 

3.2 Rekryteringsstrategier 

Att kombinera karriär med familjeliv är komplicerat i dagens samhälle där mobilitet och 

migration tycks beskriva ”den nya ekonomin” (Hardill, 2002, ss. 5, 133; Bogren, 2008, ss. 

160-192). Vid expatriering ställs detta på sin spets när det i allt större utsträckning förväntas 

att anställda skall vara mer mobila (Hegardt Grant & Svantesson, 1998, s. 43; Hardill & 

MacDonald, 1998, s. 24). Företag anses också av många vara beroende av att skicka personal 

på utlandsuppdrag, vilket är en effekt av transnationella företags ökade globalisering med 

växande satsningar på utländska direktinvesteringar (Bogren, 2008, ss. 25-26; Hegardt Grant 

LITTERATURÖVERSIKT 
- Inledning 

- Rekryteringsstrategier 

- Expatrieringsstrategier 
- Alternativa strategier 

- Sammanfattning av          

litteraturöversikt 
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& Svantesson, 1998, ss. 42-43). Samtidigt tackar idag fler och fler nej med hänvisning till att 

deras partner inte kan följa med på grund av dennes karriärsituation (Andreason, 2008, s. 392; 

Bogren, 2008, s. 162). Därför anser Dowling et al (2008, ss. 119-121) att en viktig strategi för 

företag redan vid rekrytering av expatrierade är att ta hänsyn till medföljande partner och att 

hans/hennes behov tillfredställs.   

3.2.1 Rekrytering vid expatriering 

Det finns bland vissa chefer en uppfattning att en bra chef som lyckas med sina uppdrag i 

hemlandet också blir en bra chef utomlands för liknande uppdrag (Black & Mendenhall, 1990, 

s. 114). Verkligheten är dock mer komplex än så vid rekrytering av anställda till 

utlandsuppdrag, oavsett om det gäller chefer eller inte. Att se vem som är bäst lämpad för att 

expatriera är en stor utmaning för många företag och rekryteringsfasen fyller därför en 

avgörande roll för att uppdraget skall bli framgångsrikt (Selmer, Gordon, & Teagarden, 1995, 

ss. 17-20; GMAC , 2008). Rekrytering för utlandsuppdrag har sedan länge gjorts med fokus 

på den anställdes tekniska kunskap, medan familj/partner till den anställde visats lite 

uppmärksamhet, trots att partnerns/familjens flexibilitet och anpassning har visat sig vara en 

avgörande framgångsfaktor. (Soo & DeNisi, 2005, ss. 132-133) Det kan därför vara av 

intresse för företag att behandla andra faktorer än bara teknisk kunskap.  

 

Dowling et al. (2008, ss. 119-127) redogör för en modell som tar hänsyn till fler faktorer än 

bara den anställdes tekniska kunskap vid rekrytering. Liknande modeller redovisas bland 

annat av (Selmer, Gordon, & Teagarden, 1995, ss. 20-28). Precis som Dowling et al. (2008, 

ss. 119-127) lägger även dessa modeller stort fokus på partnerns/familjens inverkan på 

expatrieringen. Vi har dock valt att redogöra för Dowling’s modell eftersom vi anser att dess 

utformning som delas i två delar: Individuella och Situationsbaserade faktorer passar vår 

studie bättre. Särskilt de individuella faktorerna som förutom teknisk kunskap hos 

medarbetaren även behandlar hur väl personen förutsätts passa in/anpassa sig i ny kultur och 

familjens behov. Att vår föreliggande studie fokuserar mycket på de individuella faktorerna 

och partnerns behov är ingen hemlighet, eftersom den ämnar undersöka företagens strategier 

kring expatriering av par med varsin karriär  

 

Den situationsbaserade delen behandlar vikten av uppdragets karaktär och förklaras nedan 

främst för att läsaren skall få en uppfattning om hur modellen fungerar som helhet. Vilka 

problem eller möjligheter medför landets lagar om exempelvis arbetstillstånd för den anställde 

och dess partner? Vilka barriärer innebär språket och vilka speciella krav ställs på just detta 

uppdrag?  
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Figur 1. Modell för rekryteringsbeslut. Baserad på Dowling et al. (2008, s. 119)  

 

Teknisk kunskap 
Den expatrierade måste givetvis ha professionella förutsättningar för att kunna utföra 

uppdraget utomlands. Teknisk kunskap inom området är därför nödvändig och baseras ofta på 

tidigare resultat inom företaget.  

 

Kulturell anpassning 

Kulturell anpassning syftar till personens möjlighet att anpassa sig till en ny kultur, vilket har 

inverkan på utlandsuppdragets resultat. Diplomatisk förmåga, kulturell förståelse och positiv 

attityd nämns som några kriterier. Men att mäta den expatrierades möjligheter till kulturell 

anpassning innan han/hon reser kan i praktiken vara mycket svårt för företaget. 

 

Familjens behov 

Uppdraget kommer att påverka den anställdes familj vilket i sin tur kommer att påverka 

uppdraget. Kan partnern tänka sig att flytta med? Hur väl kommer han/hon anpassa sig i den 

nya kulturen utifrån arbetsmöjligheter och integrering i det nya samhället? Flertalet forskare 

har påpekat hur viktig partnerns/familjens roll är för ett lyckat uppdrag (Andreason, 2007, s. 

24; Shaffer & Harrison, 2001, s. 238; Harvey, 1998, s. 309). Få företag verkar dock ta hänsyn 

till den medföljande partnern under själva rekryteringsfasen. Endast omkring 10-11 % av 

undersökta företag säger sig intervjua partnern under rekryteringsfasen (Dowling, Welch, 

Festing, & Engle, 2008, s. 121), medan 54 % säger sig inkludera partnern i rekryteringsfasen 

på något sätt (ORC Worldwide, 2008, s. 7). Par med varsin karriär har nämligen speciella 

behov. Detta kommer vi att behandla i nästa avsnitt 3.2.2.  

 

Kultur/landsspecifika regler 

Trots att företaget kanske lyckats hitta en anställd som passar väl för uppdraget utifrån de 

individuella faktorerna kan det ändå vara svårt att ordna med arbetstillstånd i det nya landet. 

Men givetvis är det stora skillnader mellan länder när det gäller arbetstillstånd. Inom det 

Europeiska ekonomiska samarbetet (EES) är fri rörlighet för arbetstagare en rättighet. Detta 

gäller EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. En medborgare i ett EES-
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land har samma rättigheter att arbeta i andra EES-länder som ländernas ursprungsbefolkning 

(EURES - Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet , 2009).  

 

Även om företaget lyckas ordna arbetstillstånd till den expatrierade kvarstår ofta problemet att 

ordna ett arbete för den medföljande  (Yeoh & Khoo, 1998, s. 174). Flera länder vill istället 

värna om sin egen arbetskraft. Riusala och Suutari (2000, s. 87) har funnit empiriskt stöd för 

att få medföljande lyckas finna arbete under expatrieringen. Det visar inte bara att 

arbetstillstånd är nödvändigt för att kunna arbeta. Det visar också att det finns svårigheter för 

utlänningar att få arbete, trots att det inte finns några lagliga restriktioner. Orsaken till detta 

anses vara skillnader i språk, kultur och kvalifikationer.  

 

Det finns dock företag som uppmärksammat problemet med att få arbetstillstånd för 

medföljande partner. För att lösa detta har de tillsammans skapat stiftelsen PERMIT. 

Stiftelsen som stöds av bland annat BMW, Bosch, British Airways, Ericsson med flera 

bedriver lobbying mot politiker runt om i världen och publicerar undersökningar i ämnet, allt 

för att underlätta för anställda och dess partners att få arbetstillstånd i olika länder (Permits 

Foundation, 2004-2008). 

 

Språk 

Språket anses vara en viktig faktor för företaget att ta hänsyn till beroende på vilket språk den 

expatrierade talar, vilket språk som talas i landet dit den anställde skall expatriera och vilket 

gemensamt koncernspråk företag använder. Vikten av att göra sig förstådd är viktig, men 

varierar också beroende på situation. Amerikaner som expatrierar till Storbritannien och har 

engelska som koncernspråk behöver följaktligen inte ta lika stor hänsyn till språkfaktorn vid 

expatriering.  

 

Företagets regler 

Företagets regler för hur många utlandsstationerade som ska placeras i det aktuella landet är 

även en viktig faktor för att sammanhållningen och den lokala kännedomen inte skall gå 

förlorad. Uppdragets längd och dess syfte spelar också roll. Om syftet med uppdraget är att 

träna lokal personal så bör utbildningsfärdigheter vara ett viktigt krav från företagets sida.     

3.2.2 Speciella behov vid rekrytering av par med varsin karriär 

Den medföljande partnerns behov kommer att få en central plats vid rekryteringen av personal 

där hans/hennes partner gör karriär. Bland undersökta företag i en omfattande rapport från 

2008 svarade hela 89 % av de tillfrågade att familjens behov var den främsta orsaken till att 

tacka nej vid rekrytering för utlandsuppdrag. 62 % av respondenterna angav att den näst 

vanligaste orsaken var partnerns karriär (GMAC , 2008, s. 9).  

 

Vi har tidigare redogjort för att få företag intervjuar den medföljande partnern för att se vilken 

inställning han/hon har till uppdraget. Men det är givetvis inte det enda ett företag kan göra 

för att bättre tillgodose parets behov vid rekrytering. Informationsresor för att titta på hus, 

skola och arbete för partnern är en möjlighet. En annan är att låta den anställde med partner 

träffa andra expatrierade par i regionen med liknande förutsättningar som kan beskriva vilka 

möjligheter och problem de stött på. (Moore, 2002, s. 64)  

 

Detta kräver ofta att företaget har tålamod att vänta på ett beslut från den anställde att 

acceptera uppdraget eller inte. Tid och god framförhållning är därför enligt Moore (2002, ss. 

64-66) en mycket viktigt faktor vid rekrytering av en person som har en make/maka som 

också gör karriär, bland annat för att partnern skall kunna undersöka möjligheten att arbeta. 
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Detta var också något som visade sig vara det viktigaste behovet att tillgodose bland 

expatrierade i en undersökning av Riusala och Suutari (2000, s. 87).  

 

Tajming anses också vara extra viktigt att ta hänsyn till vid rekrytering av par med varsin 

karriär till utlandsuppdrag. Var i livscykel och i familjecykel som paret befinner sig kan vara 

avgörande för beslutet att expatriera. Det är också en av flera kritiska omständigheter vid 

expatriering av par med varsin karriär. (Moore, 2002, s. 63) 

3.3 Expatrieringsstrategier 

3.3.1 Expatriering av män och kvinnor 

Med utgångspunkten att expatrierande par med varsin karriär består av två personer (varav 

den ena blir erbjuden utlandsuppdraget) är den medföljande partnern av särskilt intresse för att 

se hur han/hon påverkar dels beslutet att expatriera men också själva expatrieringen. Ett ökat 

kvinnligt deltagande i arbetskraften och en ökad vilja att göra karriär medför att antalet par 

med varsin karriär också ökar (Harvey & Buckley, 1998, ss. 99-100). Detta bör sannolikt 

också bidra till en tilltagande trend av kvinnor som expatrierar genom sitt arbete och bör 

följaktligen, enligt Selmer och Leung (2002, s. 9), också uppmärksammas bland 

internationella företag som expanderar sin verksamhet utomlands. Det verkar heller inte 

finnas några tecken som pekar på att denna trend skall avta (Selmer & Leung, 2002, s. 9; 

Harvey M. G., 1998, s. 310).  

 

Det bakomliggande problemet för vår studie hade med säkerhet inte existerat om färre 

kvinnor gjort karriär idag än tidigare. Men trots att fler kvinnor återfinns på chefspositioner 

idag visar flera undersökningar, som är gjorda under 90-talet, att det är få kvinnor som 

expatrierar på grund av sitt arbete. (Hardill & MacDonald, 1998, s. 22; Harvey M. G., 1996, 

ss. 23-28). Vilket tycks bero på att det fortsatt verkar vara få kvinnor som erbjuds och 

accepterar utlandsuppdrag i jämförelse med sina manliga kollegor. Idag uppskattas drygt 10-

20 % av alla expatrierade vara kvinnor. (Hardill & MacDonald, 1998, s. 22; Harvey M. G., 

1996, ss. 20, 23-28; Adler, 1994, s. 29; Selmer & Leung, 2002, s. 9)  

 

I en omfattande undersökning av Adler (1994, s. 29) angavs det att hälften av företagen, som 

deltog i undersökningen, var tveksamma till att sända kvinnor på utlandsuppdrag med 

motiveringen att kvinnor ansågs svåra att omlokalisera på grund av att de ofta levde med en 

partner som också gjorde karriär. I den senaste ORC rapporten från 2008 svarar 47 % av de 

tillfrågade företagen att de inte ser någon skillnad mellan att expatriera män och kvinnor, men 

att det är förenat med större svårigheter om det är en man som är den medföljande. (ORC 

Worldwide, 2008, s. 4) Moore (2002, s. 63) hävdar dock att detta oftast är en myt att kvinnor 

skulle vara svåra att expatriera bara för att de är kvinnor. Det är snarare en uppfattning menar 

hon om kvinnor som immobila, vilket hindrar företagsledare från att tillfråga kvinnor om att 

expatriera och att tillåta dessa att ta beslutet själv. Moore (2002, s. 63) menar vidare att 

företag därför har avsagt sig ansvaret för att ta itu med svårigheterna som rör par med varsin 

karriär vid expatriering och utan reflektion istället accepterat att kvinnor i par med varsin 

karriär inte vill och inte kan expatriera.  

 

Männens karriärer tycks också sättas i första hand vid individens expatrieringsbeslut medan 

kvinnornas karriärer anses vara mer flexibla. Kvinnornas karriärer anses exempelvis enklare 

att göra uppehåll i och/eller att de kan avbrytas enklare (Bogren, 2008, ss. 35-39; Hardill & 

MacDonald, 1998, ss. 25-26; ORC Worldwide, 2008, ss. 4-5). Problematiken kring par med 
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varsin karriär kan visa sig vara en större barriär för kvinnlig mobilitet och kvinnliga chefer 

eftersom män visar ett större motstånd till att bli den ”medföljande partnern” (Dowling, 

Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 129-130). Detta skulle i så fall kunna kopplas till den teori 

som menar att mannen har den naturliga försörjarrollen och att det är mannens karriär som 

prioriteras. Därför är det oftast kvinnan som också blir medföljande partner, oavsett om 

kvinnan gör karriär eller inte. (Harvey M. G., 1996, ss. 20-21; Hardill & MacDonald, 1998, s. 

22) Detta är en koppling till en av de modeller som vi redogör för i nästa avsnitt.  

3.3.2 Beslutstagaren 

Tre olika modeller brukar användas för att analysera familjemigration i förhållande till 

organisatoriska omplaceringar såsom expatriering. (Harvey M. G., 1996, ss. 20-21) 

 

1. Den neoklassiska marknadsmodellen (neoclassical market model). 

2. Relativa resurser och pars beslutsfattande (relative resources and couple’s decision 

making). 

3. Könsroll och försörjarrollideologi (gender-role and provider-role ideology) 

 

Dessa tre modeller har vi valt att redogöra för då vi tror att de kan användas för att visa vem 

som är den som tar beslutet att expatriera. Vår förhoppning är att dessa teorier ska kunna 

förklara varför vissa expatrierar och andra inte. Vi tror också att de skall kunna användas för 

att skapa en förståelse för vilka behov par med varsin karriär har och vilka 

expatrieringsstrategier företag använder.   

 

Den neoklassiska ansatsen för migration av familjen fokuserar på att den expatrierade skall 

maximera familjens välmående och av den anledningen avstå från de möjligheter som skulle 

vara optimala för dess egen nytta. Med andra ord ska den potentiella utlandsarbetaren avstå 

från att expatriera för att istället satsa på familjen. Detta bekräftas av de omfattande 

undersökningar som visat på att par med varsin karriär expatrierar mindre än par med en 

försörjare. Modellen antar alltså att varje partners potentiella vinst eller förlust väger lika 

mycket vid beräkning av familjens välmående. (Bielby & Bielby, 1992, s. 1241)  

 

Den andra modellen, relativa resurser och pars beslutsfattande, grundas på social utbytesteori 

(social exchange theory) och liknar den som ges av den neoklassiska marknadsmodellen. Den 

största skillnaden är att denna modell innefattar konceptet att makt är den mekanism vilken 

beslut tas genom. D.v.s. den partner som förfogar över de största resurserna har möjligheten 

att påtvinga ett resultat för att främja hans eller hennes egna mål till förlust för partnerns. Om 

finansiella resurser tillhandahåller hävstång, vid förhandling mellan partners, menar därför 

modellen att den som har den större inkomstmöjligheten kommer vara den som avgör 

resultatet i expatrieringsbeslutet. Med andra ord om den expatrierande erbjuds en hög 

ersättning kommer detta ge den makt i beslutet att expatriera. (Harvey M. G., 1996, ss. 20-21)  

 

Könsroll och försörjarrollideologi syftar på de hushållsroller och könsrollstrosföreställningar 

som man och hustru innehar. (Harvey M. G., 1996, ss. 20-21) När den expatrierades 

försörjarroll är definierad som en skyldighet kommer makans vinst eller förlust, av en 

framtida flytt, därför bli förkastad. (Bielby & Bielby, 1992, s. 1245) Enligt Hardill (2002, s. 

22) är det mannen som har den naturliga försörjarrollen. Detta kan då kopplas till det faktum 

att det är betydligt fler män som återfinns på utlandsuppdrag jämfört med kvinnor. (Hardill & 

MacDonald, 1998, s. 22; Harvey M. G., 1996, ss. 20, 23-28; Adler, 1994, s. 29; Selmer & 

Leung, 2002, s. 9)  



DEL I - KAPITEL III – LITTERATURÖVERSIKT 

  21 

3.3.3 Kritiska faktorer vid expatriering av par med varsin karriär 

För att möta de speciella behov som par med varsin karriär ofta har i samband med 

expatriering kan ett sätt vara, enligt Harvey och Buckley (1998, ss. 102-105), att utveckla ett 

speciellt supportprogram. För att kunna göra detta måste företag tillgodose de speciella behov 

som de menar att dessa par har, till skillnad mot par där enbart mannen eller kvinnan arbetar.  

 

Harvey och Buckley (1998, s. 102) beskriver främst fyra kritiska faktorer där den första är den 

expatrierads kön. Författarna menar att tidigare forskning antagit att det kommer uppstå en 

skillnad i uppfattad stress vid expatriering, beroende på om det är en man eller en kvinna som 

expatrieras. Vi är dock tveksamma till om så är fallet efter den diskussion som vi fört tidigare 

i avsnittet 3.2.1.   

 

En annan kritisk faktor som nämns är den medföljande partnerns arbetssituation. Det har 

bevisats att framgång vid expatriering ofta är direkt influerat av den medföljande partnerns 

arbetssituation efter omlokaliseringen. Med anledning av detta kan det därför antas vara 

viktigt för familjens anpassning att den medföljande partnern kan fullfölja sin karriär. (Harvey 

& Buckley, 1998, s. 102) Detta bekräftas också av Shaffer och Harrison (2001, s. 241) som 

drar slutsatsen att de som inte haft någon större förändring i arbetssituation också genomgått 

en mer smidig anpassningsprocess till det nya landet och den nya kulturen.  

 

Den tredje faktor som tas upp är de olika stadier i karriärcykeln som paret med varsin karriär 

befinner sig i. Harvey och Buckley (1998, s. 115) menar att chefer eller personer med 

karriärambitioner generellt genomgår en karriärcykel som ofta kan delas upp i fyra steg. 

Dessa fyra steg redogör Harvey för i sin studie från 1996 och de åskådliggörs i figuren nedan: 

 
 

 

 

Första steget i karriären definieras ofta av att man prövar och utforskar och det brukar pågå 

fram till en ålder av 25 år. Andra steget pågår ofta till en ungefärlig ålder av 40 år och 

definieras vanligen av en tillväxt och en etablering av karriären. Efter denna ålder börjar 

tredje steget som handlar om underhåll av karriär och därefter vid en ålder av 50, brukar 

karriären normalt gå in i sitt sista skede som handlar om en nedgång. (Harvey & Buckley, 

1998, s. 115) 

 

STEG 1 
Pröva/utforska 

STEG 2 
Tillväxt/Etablering 

 

STEG 3 
Underhåll 

STEG 4 
Nedgång 

 

Figur 2 Karriärcykeln. Skapad med inspiration från "Non-Parallel 

Spouse/Trailing Spouse Career Life-Cycles"(Harvey M. G., 1996, s. 27)  
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Varför karriärcykeln behandlas i denna uppsats beror på att det visat sig att de steg som 

genomgås i karriären är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid hantering av par med varsin 

karriär. Harvey och Buckley (1998, s. 115) menar att det kan uppstå rollkonflikter hos paret 

beroende på var i karriärcykeln paret befinner sig och att detta fördjupas när båda parter vill 

fortsätta att göra karriär vid expatriering. Karriärcykeln kan även användas för att illustrera de 

potentiella skillnaderna i partnernas karriär. Expatriering och ett avbrott i den enas karriär kan 

medföra att partnernas karriärer blir osynkroniserade efter avbrottet. Karriärcykeln visar också 

på att det kan bli en fördröjning av den enes karriär om denne följer med som icke-arbetande 

partner (historiskt sett, kvinnan i äktenskapet). Lägg märke till att en av kurvorna är 

förskjuten nedåt i figur 2 (Harvey & Buckley, 1998, s. 116)  

 

Karriärcykeln behöver inte bara användas för att visa på de problem som kan uppstå vid två 

karriärer och expatriering. Den kan också användas för att visa på de möjligheter som finns 

och vilka olika behov den medföljande kan ha av assistans beroende på var i karriärcykeln 

han/hon befinner sig. Under steg ett i karriären kan det vara ett bra alternativ för den 

medföljande partnern att studera om det finns en sådan vilja. Fördelen är att partnern då kan 

differentiera sig mot konkurrerande karriärister i hemlandet, vilket skulle kunna bidra till att 

partnern lättare kan erhålla en högre ingångsposition efter hemresan. Under steg två passar 

många familjer på att skaffa barn. Detta ger en möjlighet att kombinera barnledighet med att 

vara medföljande och inte arbeta utomlands. Under steg tre, som kan vara det svåraste steget 

för partnern att omlokalisera i då han/hon ofta upparbetat en hög position karriärmässigt. Här 

föreslås faktiskt distansförhållande som en möjlighet av författarna. När makarna befinner sig 

i steg fyra kanske partnern inte har samma behov av att arbeta hårt för att komma uppåt i 

karriären. Här kan företaget, som expatrierar den anställde, kanske dra nytta av den 

medföljande partnerns erfarenhet och anställa denna som utvecklare av verktyg och 

omlokaliseringsinformation om den specifika platsen för framtida expatrieringar. (Harvey & 

Buckley, 1998, ss. 116-117) 

 

Den fjärde faktorn som tas upp är familjecykeln. Harvey och Buckley (1998, s. 104) menar att 

det stadium i familjecykeln paret med varsin karriär befinner sig i kan vara en annan källa till 

att de inte vill expatriera eller att expatrieringen avbryts i förtid. Författarna nämner bland 

annat att familjekraven är mindre vid vissa steg, exempelvis när paret är nygift och när barnen 

flyttat ut. Med anledning av detta kan därför viljan att acceptera ett uppdrag eller att göra bra 

ifrån sig under uppdraget påverkas av vilket stadium i familjecykeln paret med varsin karriär 

befinner sig i. 

3.3.4 Utveckla mer familjevänliga strategier 

Företag vill uppnå ökad mobilitet medan par med varsin karriär på många sätt försvårar en 

sådan mobilitet. Detta gör att krav på alternativa personalstrategier allt mer kommer i fokus 

om inte företag vill riskera att tvingas välja anställda som är mindre lämpade för tjänsten rent 

yrkesmässigt (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 127). Företagen bör därför se på 

begreppet mobilitet på ett nytt sätt och mer kraft bör fokuseras på alternativ till traditionell 

expatriering, för att företagen enklare skall kunna expatriera par med varsin karriär (Hardill, 

2002, ss. 68-70,133; Andreason, 2008, s. 392). 

 

För att lösa detta kan företag utveckla mer familjevänliga strategier, menar Dowling et al 

(2008, ss. 127-128) och Moore (2002, s. 63). Syftet är då att minska antalet nej till 

expatriering bland par med varsin karriär, samt att minska riskerna för att uppdragen avbryts i 

förtid.  
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Utnyttja företagets interna nätverk för att ordna arbete åt den medföljande 

Företaget kan bland annat utnyttja sina kontakter för att ordna arbete åt den medföljande 

partnern. Det skulle kunna fungera om företaget har samarbeten med andra företag på samma 

ort/land dit paret med varsin karriär expatrieras. På så sätt kan företaget förhandla fram ett 

arbete. ”Om ni ordnar arbete och arbetstillstånd åt oss, så kan vi ordna arbete åt en partner 

som är knuten till en anställd på ert företag vid ett annat tillfälle”. Två olika företag hjälps 

alltså åt att ordna arbete åt den medföljande. Givetvis kan det tänkas att även fler företag ingår 

i ett sådant nätverk för att öka chanserna till att något företag har en ledig tjänst.  (Dowling, 

Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 128) 

 

Hjälpa den medföljande att söka arbete 

Företaget skulle också på olika sätt kunna hjälpa den medföljande partnern att söka arbete i 

det nya landet. Rent praktiskt skulle detta betyda att företaget betalar kostnaderna för en 

rekryteringskonsult, karriärrådgivning eller hjälper partnern att få arbetstillstånd  (Dowling, 

Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 128). Få företag erbjuder dock denna tjänst (14 %) trots att 

det ändå efterfrågas av många medföljande (50 %) i Moores (2002, s. 64) undersökning.  

 

De expatrierade erbjuds arbete inom samma företag 

Att de expatrierade erbjuds arbete inom samma företag kan verka smart men upplevs av de 

flesta som ganska kontroversiellt. Få par brukar tycka att detta är en optimal lösning. Att gifta 

par eller sammanboende arbetar på samma plats brukar sällan vara någon idealisk situation 

(Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 128), vilket beror på att det finns en risk för 

avundsjuka och konkurrens mellan makarna (Hegardt Grant & Svantesson, 1998, s. 48). Det 

är dessutom ofta svårt att få arbetstillstånd för båda makarna vid ett sådant arrangemang.  

 

Alla dessa tre strategier, som vi just redogjort för, kan kopplas till den kritiska faktorn 

partnerns arbetssituation. Som vi nämnde tidigare hävdar Harvey och Buckley (1998, s. 102) 

att framgång vid expatriering ofta beror på den medföljande partnerns arbetssituation under 

expatrieringen. Exempelvis att den medföljande partnern kan fortsätta arbeta, utan att behöva 

göra uppehåll i sin karriär. 

 

Karriärsupport under uppdraget 

En annan familjevänlig strategi som nämns är att företaget kan bidra med karriärsupport till 

den medföljande partnern. (Andreason, 2007, s. 25; Moore, 2002, s. 65; Dowling, Welch, 

Festing, & Engle, 2008, ss. 128-129) Andreason (2007, s. 25) menar att detta bidrar till att 

partnern kan behålla eller utveckla sin yrkesskicklighet. Detta bekräftas av Dowling et al 

(2008, ss. 128-129) som påstår att en del företag erbjuder den medföljande partnern en 

klumpsumma pengar som skall gå till att förbättra karriärmöjligheterna i framtiden. Det är 

tänkt att dessa pengar skall täcka utbildningskostnader, medlemskap i karriärnätverk, 

seminarier mm. I vissa fall ställs det också speciella krav från företagens sida för att partnern 

skall få ta del av detta ”bidrag”. Ett sådant kan vara att partnern måste ha varit anställd innan 

expatrieringen. Andra typer av karriärsupport under uppdraget kan vara att betala partnerns 

inkomstbortfall samt hjälpa partnern att hitta arbete när han/hon kommer ”hem” igen. 

(Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 128-129) 

 

Att bara betala utbildning är också en annan möjlig utväg, vilket ibland den medföljande 

partnerns företag är intresserade att göra. Vissa företag har stipendium att söka för detta 

ändamål (Hegardt Grant & Svantesson, 1998, ss. 40-41). Detta skulle kunna vara en bra 

strategi om den medföljande partnern befinner sig i steg ett i karriärcykeln. I steg ett befinner 

sig nämligen partnern i början av karriären och fortsatta studier skulle då ge partnern 
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konkurrensfördelar mot andra karriärister ”hemma”. Detta skulle då kunna medföra att 

partnern får en snabbare start på sin karriär efter att han/hon återvänt till hemlandet.  

 

Erbjuda kreativa alternativ  

Kreativa alternativ kan handla om att skapa volontärjobb som är relaterade till expatriering 

och som kan komma andra expatrierade till nytta. Det kan vara ett sätt att undvika rastlöshet 

eller minska effekterna av ett eventuellt karriäravbrott för den medföljande partnern snarare 

än att erbjuda betalning och traditionell anställning.  

 

En win-win situation kan skapas genom att praktiskt engagera medföljande partners att 

ansvara för nyhetsbrev och/eller webbsida för andra expatrierade inom företaget.  (Moore, 

2002, s. 65) En sådan situation kan också skapas genom att företaget, som expatrierar paret 

med varsin karriär drar nytta av den medföljande partnerns erfarenhet. Som redogjorts för 

tidigare, kan detta handla om att partnern får utveckla verktyg för att underlätta expatriering 

till samma plats för framtida expatrieringar. Harvey och Buckley (1998, ss. 116-117) menar 

att detta kan vara en bra strategi att använda när partnern befinner sig i steg 4 i karriärcykeln, 

ofta vid en ålder av 50 år och uppåt. Karriären börjar då nämligen befinna sig i en 

nedgångsfas.  

3.3.5 Höga kostnader och dyster konjunktur 

Det har sedan länge varit känt att expatriering är en kostsam affär för företag. Vi nämnde 

inledningsvis att en anställd på utlandsuppdrag kostar mer än dubbelt så mycket som en 

anställd med motsvarande position gör i hemlandet. (Black & Gregersen, 1999, s. 53) De 

extra kostnaderna består ofta av en högre lön för den anställde, förberedelser innan flytt, 

eventuellt ansvar för medföljande och olika förmåner som exempelvis betalda hemresor. 

Företag med flera anställda på utlandsuppdrag bär därför årligen mycket höga kostnader. 

Uppskattningar av bland annat (Black & Gregersen, 1999, s. 53; Shaffer & Harrison, 1998, ss. 

87-88; Selmer J. , 2001, s. 1219) talar om siffror nära en miljon dollar per expatrierad och år. 

Vilket då skulle betyda att dessa personer bär de högsta personalkostnaderna i företagen 

bortsett VD. Om uppdraget skulle misslyckas/avbrytas tillkommer ytterligare kostnader på 

mellan 50 000 och 250 000 dollar (Shaffer & Harrison, 1998, ss. 87-88). Lite talar också för 

att par med varsin karriär skulle vara billigare att expatriera. Vid utvecklande och användande 

av supportprogram för par med varsin karriär stiger kostnaderna troligen ytterligare.  

 

Syftet med att expatriera personal varierar bland företagen. Men det sker ofta i samband med 

att verksamheten expanderar och växer på nya marknader, eller att det finns ett behov av unik 

kunskap (Mohr & Klein, 2004, s. 1189; Black & Gregersen, 1999, s. 56; Hegardt Grant & 

Svantesson, 1998, s. 44). Detta är starkt förknippat med en hög tillväxt och optimism om 

framtiden hos företag. I en ekonomisk nedgång av det slag vi sett under hösten 2008 är det 

troligt att företagens aptit på expansion kan tänkas sjunka och därmed också antalet 

expatrieringar (ORC Worldwide, 2008, s. ii). Men de tvingas samtidigt balansera sämre 

utsikter med det faktum att de måste fortsätta att locka till sig och behålla de främsta 

talangerna för att kunna att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Liknande 

resultat, som antyder att antalet anställda på utlandsuppdrag kommer att minska, återfinns 

även i andra aktuella rapporter (GMAC , 2008, ss. 9-15). Det kan i sin tur få till följd att färre 

par med varsin karriär ombeds att expatriera och att uppmärksamheten kring deras behov per 

automatik minskar hos företagen.   

 

Konjunkturen och de ekonomiska begränsningarna/möjligheter som finns idag vid studiens 

genomförande bör också vara av intresse vid studerandet av problematiken gällande par med 
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varsin karriär eftersom företagen kan tänkas vilja minska utgifterna kring expatriering. Dels 

genom att företagen skickar färre expatrierade, men också på grund av att avtalen för dessa 

blir mindre förmånliga. Detta skulle få direkta effekter i minskat stöd för medföljande partner 

enligt rapporten GMAC från 2008. Där anger nämligen 58 % av företagen att de kommer att 

minska sina kostnader kring expatriering på grund av den dystra konjunkturen. För att klara 

detta anger 29 % av dessa att de gör minskningar i de policyreglerade förmånerna, 20 % tittar 

över vilka länder det är som de expatrierar till och 16 % kommer att vara mer noggranna i 

valet av kandidater för utlandsuppdrag. (GMAC , 2008, s. 13) Höga kostnader har länge varit 

den främsta faktorn till att företag på senare år har börjat titta på alternativ till expatriering 

tillsammans med att det blir att vanligare med par med varsin karriär som är svårare att 

expatriera. (McNulty, 2004, s. 1; GMAC , 2008, s. 35; Dowling, Welch, Festing, & Engle, 

2008, ss. 127-129) 

3.4 Alternativa strategier 

Att expatriera utomlands behöver inte vara den enda lösningen för företag som är verksamma 

i olika länder med olika kulturer. Därför testar också fler och fler företag alternativa strategier 

till traditionell expatriering där partnern/familjen flyttar med utomlands och stannar under två-

tre år. Dessa strategier skulle kunna vara lämpliga att använda sig av när partnern befinner sig 

i steg tre i karriärcykeln. Detta steg brukar nämligen, som vi nämnt tidigare, vara det svåraste 

steget att omlokalisera i, mycket på grund av att partnern ofta innehar en hög position i denna 

fas i karriären och har svårt att lämna den positionen. (Harvey & Buckley, 1998, ss. 116-117) 

Följande är exempel på alternativa strategier som kan användas istället för expatriering:  

 

Korta uppdrag 

En möjlighet kan vara att korta ned uppdragets varaktighet och erbjuda den expatrierade att 

arbeta mer ”tillfälligt” i utlandet. Uppdragets varaktighet är då betydligt kortare än en vanlig 

expatriering som ofta är på två till tre år. Effekterna blir exempelvis inte lika stora som om 

den medföljande tvingas ta paus i sin karriär. (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 

127-128; Moore, 2002, s. 64; Andreason, 2007, s. 27) 

 

Pendla 

Ett annat alternativ kan vara att pendla. Detta innebär att den anställde arbetar i perioder i ett 

annat land och på så sätt pendlar istället för att expatriera. Partnern kan stanna i hemlandet 

och företaget står för resor så att paret ändå kan träffas trots att de inte bor tillsammans. 

(Andreason, 2007, s. 25; Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 127-128; Moore, 2002, 

s. 64) 

 

Expatriering utan medföljande partner 

Expatriering utan medföljande partner är också en strategi som kan användas. (Andreason, 

2007, s. 25; Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 127-128; Moore, 2002, s. 64) Denna 

metod var för några år sedan ovanlig eftersom det ansågs att den negativa inverkan 

(missnöje/dålig anpassning) på den anställde var stor när inte partnern följde med (Hegardt 

Grant & Svantesson, 1998, s. 44). Det verkar emellertid som om denna form av expatriering 

blivit något vanligare idag. (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 127-128).  

 

Affärsresor istället för expatriering 

En annan alternativ strategi är att åka på affärsresor istället för att expatriera. (Andreason, 

2007, s. 25; Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 127-128; Moore, 2002, s. 64) 

Metoden att använda affärsresor istället för expatriering har många likheter med korta 
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uppdrag och att pendla. Skillnaden är dock att denna typ av uppdrag sker under mycket korta 

perioder utomlands (ofta på hotell).  

 

Virtuella uppdrag 

Modern teknik kan i vissa fall möjliggöra helt virtuella uppdrag. Istället för att resa och bo 

utomlands sker kommunikationen med utlandet genom exempelvis videokonferenser, e-post 

och telefon. (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 127-128)  

 

Rapporten från GMAC (GMAC , 2008, s. 35) ger en fingervisning om hur vanliga några av 

dessa uppdrag är bland internationella företag. Detta åskådliggörs i figur 3: 

 

 
Figur 3 Alternativ till längre expatrieringsuppdrag (GMAC, 2008, s. 35) 

 

Dowling et al. (2008, s. 128) medger dock att få av dessa uppdrag bevisligen ersatt 

traditionella expatrieringar på lång sikt. Vad man dock kunnat se är att de hjälper par med 

varsin karriär att lättare acceptera utlandsuppdrag.  

3.5 Sammanfattning av litteraturöversikt 

Vår litteraturöversikt har förhoppningsvis gett läsaren en bred grund att stå på rent 

kunskapsmässigt när det gäller expatriering av par med var sin karriär. Avsnittet började med 

rekryteringsstrategier som också är det första kännbara problemområdet för företag vid 

expatriering. Expatrieringsstrategierna som var nästa avsnitt tog egentligen upp allt övrigt 

som berör expatrieringen i form av kostnader, konjunktur, familjevänliga strategier med mera. 

Därefter följde ett avsnitt som fokuserade på eventuella alternativ till att expatriera par med 

var sin karriär. Pendlaruppdrag, korttidsuppdrag och virtuella uppdrag var några av förslagen 

som andra författare angivit som exempel på alternativ till expatriering.  

 

Strukturen för detta avsnitt har varit en naturlig grund för utformningen av vår intervjuguide 

och således våra intervjuer. I intervjuguiden har vi valt att inkludera ett avsnitt som handlar 

om företagens generella expatrieringsverksamhet. Vi gjorde detta eftersom vi hade en 
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förhoppning om att ett sådant avsnitt skulle ge oss värdefull information om bland annat ålder, 

kön, uppdragens längd och de expatrierades typiska arbetsuppgifter. Information som vi tror 

kan komma att vara till stor nytta vid en senare analys. I figuren nedan har vi valt att visa 

kopplingen mellan vår litteraturöversikt och de teman vi använde oss av i intervjuguiden:  
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4. PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vår studie gått praktiskt tillväga. Vårt mål med 

avsnittet är det skall öka trovärdigheten för vår studie genom att det ger läsaren en möjlighet 

till att kritiskt granska vår kvalitativa undersökning. 

 

 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Val av forskningsmetod skall styras av syftet med undersökningen (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, s. 315). Det kvalitativa synsätt som vi valt att praktisera i denna studie skiljer 

sig från den naturvetenskapliga traditionen som observerar, registrerar och mäter en mer eller 

mindre given verklighet (Backman, 1998, s. 47). Istället försöker vi genom vårt kvalitativa 

synsätt uppfatta och tolka vår omgivande verklighet. För oss är människan det huvudsakliga 

”instrumentet” för att undersöka utvalda företag i vår studie. En kvalitativ undersökning har 

ett brett fokus som inte stänger dörrar för nya upptäckter (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007, s. 315), vilket vi anser passar bra för vår studie. Genom att arbeta förutsättningslöst utan 

hypoteser som skall bekräftas eller förkastas hoppas vi finna data utöver vad som annars 

kanske skulle kunna genereras. Detta är en kritisk omständighet i kvalitativa undersökningar 

som ställer höga krav på tolkning av ord och beteende, i jämförelse med mer matematisk data 

(siffror) i kvantitativa undersökningar (Maykut & Morehouse, 1994, s. 121). Detta passar bra 

med vårt syfte som är att finna mer information om företagens strategier i samband med 

expatriering av par med varsin karriär. 

4.2 Val av respondenter 

Eftersom vi har syftet att tolka och förstå vilka strategier de företag vi undersöker har i 

samband med expatriering av par med varsin karriär vill vi i vår studie undersöka företag som 

använder sig av expatriering i sin verksamhet. Vi har inte kunnat identifiera någon databas 

eller tidigare sammanställd statistik som kunnat leda oss till information om en sådan 

population
3
. Detta hade i så fall möjliggjort för oss att genomföra ett stickprovsurval ur en 

population som på förhand uppfyllde de krav kring expatriering som vi krävde. Ett sådant 

stickprovsurval kan vara att föredra enligt flera författare (främst vid kvantitativa 

undersökningar) eftersom det innefattar mindre subjektivitet i urvalet. Men detta behöver inte 

betyda att stickprovsurval alltid är det bästa urvalet, speciellt inte vid genomförandet av 

kvalitativa intervjuer. Det kan enligt Holme och Solvang (1997, s. 101) samt Saunders et al. 

                                                 
3
 Betyder hela den mängd individer (objekt, element) som man studerar, t.ex. alla personer i ett land, 

patienter med en viss sjukdom, älgar i en skog, företag i en bransch eller inköp i en butik  
(Nationalencyklopedin, 2009) 
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(2007, s. 230) vara direkt felaktigt och ett slöseri med resurser att göra ett stickprovsurval om 

risken för att få ”fel” personer till undersökningen är stor. För oss är det nödvändigt att 

intervjua personer på företag, där företaget har expatrierade. Risken med ett stickprovsurval, 

om inget tidigare urvalskriterium kunnat identifieras, hade varit att komma åt respondenter 

som inte kunde svara på våra frågor.  

 

Vi valde därför att genomföra ett systematiskt urval. Det används frekvent bland många 

forskare av samma anledning som för oss: att informationen om populationen på förhand är 

bristfällig och att studiens syfte inte är att ge en definitiv bild av alla företag utan snarare 

upplysa om en mindre grupp. Vanligt är att mindre studier (som vår) istället fungerar som en 

intresseväckande förstudie eller som språngbräda för framtida mer djupgående forskning 

(Holme & Solvang, 1997, s. 101). Ett systematiskt urval är också vanligt förekommande när 

studien omfattar mycket små sampel (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 230). Sanningen 

är den att de flesta studiers resultat, oavsett om de genomförts med ett stickprovsurval eller 

med ett systematiskt urval, bör användas med försiktighet när det gäller att dra slutsatser och 

applicera dessa på stora populationer (Holme & Solvang, 1997, ss. 99-101). 

 

Vi ansåg att ett urval av respondenter (företag) ur olika branscher, med verksamhet i olika 

länder och med varierande antal utlandsarbetare kunde berika vår uppsats med ett bredare 

perspektiv. En nackdel med detta urval är att överförbarheten försämras något eftersom svaren 

kommer från så många olika branscher och är svåra att applicera på en specifik population. 

Hade vi koncentrerat oss på en bransch hade vi kanske kunnat förstärka överförbarheten. Vi 

anser dock att resultat från ett bredare urval är intressantare då vi har för avsikt upptäcka 

något nytt. Vi har heller inte för avsikt att använda våra slutsatser och applicera dessa på 

någon specifik population.  

 

De urvalskriterier vi utformade innebar att våra respondenter skulle: 

 

- komma från olika branscher 

- vara i grunden svenska eller ha Sverige som sin uttalade hemmamarknad 

- ha verksamhet utomlands → expatrierar personal utomlands  

- vara noterade på Nasdaq OMX Stockholm (företag med stor omsättning, stort 

börsvärde och flera intressenter i Sverige) 

 

Valet av företag i vår studie föll därefter på sex företag som alla uppfyllde dessa kriterier: 

 

 Handelsbanken (bank) 

 Skanska (bygg) 

 Saab Technologies (försvar) 

 Electrolux (vitvaror mm) 

 Ericsson (telekom) 

 Scania (fordon)   

 

Vi är båda intresserade av ekonomi och vi var bekanta med de utvalda företagen sedan innan. 

Vår förkunskap gjorde att vi visste att dessa företag var verksamma i flera länder utanför 

Sveriges gränser. Eftersom vi visste att de hade verksamhet utomlands så misstänkte vi också 

att skulle ha expatrierad personal i andra länder, vilket också visade sig stämma bra.      

 

Vi hade för avsikt att genomföra fysiska intervjuer/öga mot öga (se varför i nästa avsnitt 

Intervjuernas genomförande) genom att besöka respondenterna på respektive huvudkontor. 
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Därför hade geografisk placering av huvudkontor en ekonomisk betydelse vid valet av 

företag, speciellt vid ett tillfälle. Vi valde att intervjua Scania framför en annan stor 

lastbilstillverkare i västra Sverige då resekostnaderna annars skulle ha blivit för höga. Höga 

kostnader är också en av få nackdelar med fysiska intervjuer enligt Jacobsen (2002, ss. 86-

125).  

 

På förhand hade vi bara information om att ett företag (Ericsson) hade väldigt många 

expatrierade, i övrig visste vi ingenting om hur många expatrierade som fanns ute på 

företagen. Vi hade även hört att Saab i Linköping arbetade aktivt med dessa frågor och att de 

är nästan unika i sin bransch (försvar), därför ville vi gärna ha dem med, trots att de inte har 

huvudkontor i Stockholmsområdet. Detta gjorde också att antalet expatrierade varierar kraftigt 

mellan företagen i vår undersökning, från ca.1400st hos Ericsson till ca.30-40st hos Skanska.   

 

Första kontakten med företagen ägde rum över telefon. Vi kontaktade företagens centrala 

växlar. Genom dem blev vi kopplade till personer som arbetade med expatriering eller andra 

med bättre insyn i vem vi skulle prata med. Det hände ofta att vi kopplades mellan kollegor då 

de trodde att en annan person kunde ge bättre svar på just frågor om par med varsin karriär.   

 

Fem av sex intervjuer genomfördes fysiskt ute på respektive företag. Med Ericsson 

genomfördes en telefonintervju eftersom de personer vi försökt få till möte med inte kunde 

ställa upp inom en rimlig tidsram för att denna studie skulle kunna färdigställas. Vi visste 

sedan tidigare att Ericsson har stor erfarenhet när det kommer till expatrieringsverksamhet 

och vi ville väldigt gärna ha med dem i studien. Cecilia Calais ställde dock upp på ett 

fantastiskt sätt trots pressat tidsschema och ringde till personer med insyn i denna process för 

att sedan ställa upp och svara på frågor över telefonen i ca.30 min.  

 

Flera av de andra intervjuerna varade i cirka en timma. Längden på intervjuerna berodde på 

att respondenterna alltid tog sig tid och lämnade utförliga svar. Vi uppmärksammade också 

tidigt att flera av de företag vi valt ut i vår urvalsgrupp ingick i ett gemensamt nätverk (de 

flesta stora svenska företag) för att diskutera problem och möjligheter kring 

expatrieringsfrågor. Detta gjorde att de ofta arbetade på liknande sätt (se del 5) och vår 

bedömning är därför att de intervjuade företagen kan ge en god men försiktig bild av hur 

verkligheten ser ut bland stora svenska börsnoterade företag. Vi kände efter att ha genomfört 

våra sex intervjuer att vi troligtvis inte hade kommit fram till annorlunda slutsatser om urvalet 

varit större. När en känsla av ”mättnad” i insamlingen av data uppstår är det ofta ett tecken på 

att det obearbetade materialet är tillräckligt enligt Holme och Solvang (1997, s. 100). 

 

Det är viktigt att påpeka att några av de personer vi intervjuat inte satt på en position där de 

deltagit under ett första stadium i rekryteringsprocessen för utlandsuppdrag. Denna del sköttes 

i deras fall av personalchef på respektive enhet i respektive land. Expatrieringsavdelningen 

kopplas då ofta in i ett lite senare skede då ett första urval ofta skett och man börjar informera 

kandidaterna om vad ett utlandsuppdrag skulle innebära. På grund av ekonomiska 

begränsningar och svårigheten att få access till dessa personer så valde vi ändå att fokusera på 

personer som arbetade med expatrieringsfrågor. Vi tror också att personalcheferna endast 

hade information om den första inledande fasen i rekryteringen, vilket i vissa fall innebar en 

expatriering för dem. De hade troligen inte kunnat svara på våra frågor om 

expatrieringsstrategier för par med varsin karriär, vilket vi ansåg vara viktigare. De svar vi har 

fått är alltså våra respondenters upplevelser och resonemang om hur de tror att det går till i 

den inledande rekryteringsfasen.  
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4.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Våra intervjuer följer en semi-strukturerad form som är ett mellanting mellan ostrukturerade 

intervjuer (få frågor förbereds och utarbetas innan) och strukturerade intervjuer (många frågor 

förbereds och utarbetas innan). Ostrukturerade intervjuer möjliggör ofta mer varierande svar 

då den nästan helt styrs av respondenten, men ställer höga krav på uppmärksamhet hos 

personen/personerna som utför intervjun. Vid total passivitet eller oaktsamhet finns en 

uppenbar risk att respondenternas svar flyter bort från ämnet och blir irrelevanta för studiens 

syfte. Men detta kan också leda till nya ”upptäckter” som annars inte skulle identifierats.   

 

En strukturerad intervju är enklare att analysera då frågorna följer en mer given struktur, men 

har svårare att gå på djupet och fånga något oväntat som är unikt för olika respondenter. (Bell, 

1999, ss. 136-137) Om man istället vill söka svar på något som måste beskrivas och förklaras 

så ligger kvalitativa studier nära till hands (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 315). 

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 99) ligger styrkan i den kvalitativa intervjun 

(ostrukturerad och semi-strukturerad) att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Den innebär enligt dem att forskaren här utövar den minsta 

styrningen vad det gäller undersökningspersonerna, eftersom respondenterna får ”vara med” 

och styra intervjun. Utmaningen ligger bland annat i att finna just den information vi är 

intresserade av. 

 

Den semi-strukturerade intervjun bygger i praktiken på att de som utför intervjun använder sig 

av teman och frågor som skall behandlas under intervjun. Beroende på intervjuns karaktär 

justeras ibland frågeställningar under bestämda teman som satts upp. (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, s. 312). Att arbeta med bestämda teman har bidragit till att vi valt att 

genomföra en semi-strukturerad intervju framför en ostrukturerad, eftersom vi på det sättet 

hoppas kunna sammanställa tydligare resultat som kan kopplas till vår frågeställning och 

litteraturöversikt. 

4.4 Intervjuguide 

En semi-strukturerad intervju kräver väl förberedda och planerade frågor, precis som en 

strukturerad intervju kräver, men de skall vara mer öppna till sin karaktär (Wengraf, 2001, s. 

5). Vid utformandet av vår intervjuguide har vi följt vår litteraturöversikt och delat in 

intervjuguiden i fyra huvudsakliga teman. Under dessa skapade vi åtta stycken öppna 

huvudfrågor. Dessa sändes också till respondenterna i god tid innan intervjun så att de skulle 

få en chans att förbereda sig på våra frågor. Trovärdigheten för studiens resultat kan på detta 

sätt stärkas eftersom respondenterna då kan förbereda sig på våra frågor (teman) och ha tid att 

ta reda på nödvändig information (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, ss. 320-321). 

Riskerna med att göra på detta sätt kan vara att de uppmärksammar vad vi som forskare 

intresserar oss för och kan söka upp sådan information som de tror att vi vill höra. Det kan 

även hända att respondenterna tar reda på vad tidigare forskning sagt om dessa frågor 

eftersom de inte vill att företaget skall framstå som ”okunnigt” när det gäller att ta hand om 

par med varsin karriär (se även avsnittet Tillförlitlighet/Pålitlighet). Här gällde det för oss att 

balansera mellan att ge tillräckligt med information i intervjuguiden för att respondenterna 

skulle vara förberedda, men samtidigt inte avslöja för många kopplingar till vår 

litteraturöversikt och tidigare forskning.     

 

En lösning på detta var att vi skapade ytterligare frågor som stöd för oss själva under intervjun 

för att på så sett se till att de ämnen vi önskade beröra också berördes (se appendix 2). Dessa 
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frågor fick inte respondenterna möjlighet att se på förhand. Syftet med detta var förutom 

enligt ovan också att vi inte skulle styra för mycket i intervjun.  

 

Till intervjuerna bifogade vi även en standardiserad text i vårt exemplar av intervjuguiden 

som vi läste upp innan intervjun och inspelningen sattes på (se avsnitt 4.5). Texten beskrev 

kort syftet med uppsatsen, hur respondentens svar skulle komma att användas, anonymitet och 

inspelat material. Detta för att vår inverkan på respondenternas förförståelse skulle vara 

densamma och på så sätt förhoppningsvis kunna stärka Tillförlitligheten/Pålitligheten för 

studien.    

4.5 Intervjuernas genomförande 

Vi erbjöd oss att komma till företagen om de höll med lokal, något som fungerade fint. På 

samtliga företag där intervjun kunde ske ansikte mot ansikte användes avskilda och tysta 

lokaler som var perfekt lämpade för en intervju. Eftersom risken för störningsmoment då var 

mycket små. Störningsmoment kan annars göra respondenten ofokuserad vilket skulle kunna 

påverka hans/hennes svar och studiens resultat.    

 

Vi blev aldrig nekade att genomföra intervju med något företag, vilket vi tror delvis kan bero 

på att vi erbjöd oss att träffa dem personligen och att de inte behövde sitta i telefonen en 

timma och prata med någon de aldrig skulle få träffa
4
. Fördelen med att genomföra fysiska 

intervjuer är flera. Bland annat kan man då observera och tolka andra faktorer än bara rösten 

på personen man talar med så som: Kroppskontakt, Kroppsposition, Gester, Ansiktsuttryck 

och Ögonrörelser (Ekholm & Fransson, 1975, ss. 14-17). Fysiska intervjuer kan också bidra 

till att respondenten känner en större trygghet och tillit till den/de som intervjuar (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2007, s. 316; Holme & Solvang, 1997, s. 105). Innan intervjuerna 

bestämde vi att båda skulle göra skriftligt notiser om vi uppfattade speciella gester, 

ansiktsuttryck eller tonlägen hos respondenten. Vilket enligt Saunders et al. (2007, ss. 322-

326) och Ekholm & Fransson (1975, ss. 14-17) är viktigt att uppmärksamma för en korrekt 

tolkning av vad respondenten menar. 

 

Respondenterna gavs möjligheten att vara anonym. Vi erbjöd dem detta alternativ både före 

intervjuns genomförande och efter att respondenterna tagit del av det transkriberade 

materialet. Vår förhoppning var att detta skulle minimera risken att respondenterna annars inte 

skulle våga svara ärligt och frispråkigt på våra frågor. Ingen av våra respondenter valde dock 

att vara anonym. Vi kan endast spekulera i vilka orsakerna till detta var, men vi tror att de kan 

vara två. Dels var kanske inte frågornas karaktär speciellt känsliga, men vi fick också känslan 

att eftersom respondenterna fick chansen att träffa oss personligen kände de en större tillit till 

hur materialet skulle användas och redovisas och därför ”vågade” tala frispråkigt och ställa 

upp med namn. Detta stämmer i så fall väl med vad Saunders et al. (2007, s. 316) säger ovan: 

att fysiska intervjuer kan bidra till att respondenterna känner större trygghet och tillit.  

 

Intervjuerna (exklusive Ericsson) spelades in på två olika digitala inspelningsenheter. Allt för 

att minimera risken att inspelningen inte skulle fungera tillfredställande (inte fungera alls, 

dåligt ljud, avbrytas etc.). Anledningen till att vi inte spelade in intervjun med Ericsson var att 

vi överraskades av möjligheten att genomföra en telefonintervju. När vi kontaktade Ericsson 

                                                 
4
 Vi gavs möjlighet att träffa personer med insyn i våra frågor på Ericsson, men de hade tyvärr ingen möjlighet 

att ställa upp på en fysisk intervju som varade lite längre för än i juni. Pga. detta genomfördes en telefonintervju.  
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så var tanken att vi skulle diskutera möjligheterna för att få till en fysisk intervju, men istället 

fick vi möjlighet att ställa några frågor över telefon (se avsnitt 4.5.5).  

 

Respektive intervju genomfördes enligt nedan. En sammanfattning finns i slutet av kapitlet. 

4.5.1 Handelsbanken, Lou Hallenberg 

Intervjun genomfördes på Handelsbankens kontor på Blasieholmen i Stockholm. Vi fick sitta i 

en lugn miljö med utsikt över Nybroviken. Det enda störningsmomentet som inträffade var 

när en kvinna kom in i rummet efter 30 minuter. Hon vände dock omgående så 

störningsmomentet bör inte ses som allvarligt. Det märktes att Lou Hallenberg hade fått 

möjlighet att ta del av vår intervjumanual i förväg eftersom hon verkade väl förberedd på våra 

frågor.  

 

Intervjun började med att vi presenterade oss själva och berättade vad vår uppsats handlade 

om, samt redogjorde för vårt syfte med intervjun på Handelsbanken. Hallenberg svarade 

utförligt och beskrivande på samtliga frågor och vi kunde följa vår intervjumanual metodiskt. 

 

Intervjun tog strax under en timme. Det märktes att Hallenberg tyckte det var kul att få berätta 

om sina erfarenheter och tog sig tid till att ge beskrivande och utvecklade svar på våra frågor. 

Hon såg ut att vara van vid att ge intervjuer och kändes trygg i situationen. Med hennes 

gedigna erfarenhet och uppvisande av trygghet gav hon en känsla av att hon visste vad hon 

talade om. Hon gav oss också ett trevligt bemötande vilket visade att hon brinner för ämnet i 

sig och gärna delar med sig av sin kunskap.  

4.5.2 Skanska, Martin Dahlberg 

Intervjun genomfördes på Skanskas nybyggda huvudkontor i Stockholm. Vi fick ett trevligt 

välkomnande och personalen bjöd oss på kaffe när vi kom dit. Intervjun kunde genomföras i 

en tyst miljö i ett mindre konferensrum utan något störningsmoment. Martin Dahlberg hade 

önskat att få genomföra intervjun i slutet av dagen för att minska risken att han skulle bli 

avbruten, samt att vi inte skulle behöva stressa med frågorna på grund av att han hade några 

andra möten att passa.    

 

Intervjun började med att vi presenterade oss själva och berättade om vad vår uppsats 

handlade om, samt redogjorde för vårt syfte med intervjun på Skanska (enligt vår 

standarmall). Vi berättade också att vi tänkt spela in intervjun men att det fanns möjlighet till 

att inte bli inspelad, om det så önskades. Respondenten svarade utförligt och beskrivande på 

samtliga frågor och vi kunde följa vår intervjumanual systematiskt utefter våra uppsatta 

teman. 

 

Intervjun tog drygt en timme. Vi fick känslan att respondenten tyckte det var roligt att 

redogöra för sina kunskaper och hade gott om tid för att ge välutvecklade svar på våra frågor. 

Respondenten verkade trygg i situationen och kunde, på grund av sina tidigare egna 

erfarenheter som expatrierad, även göra intressanta reflektioner kopplade till arbetet med att 

expatriera andra.  

4.5.3 SAAB Technologies, Johan Löfling 

Vi hade bestämt möte med Johan Löfling i Linköping. Han mötte oss med ett glatt leende och 

visade sig vara en skojfrisk person. Innan vi påbörjade intervjun visade han oss runt i Gripen-
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projektets lokaler (de delar som inte var hemliga). Vi fick direkt en känsla av att Löfling var 

intresserad av vårt ämne och det syntes att han själv hade stort intresse både för SAAB som 

arbetsgivare men också expatrieringsfrågor. Löfling verkade mycket avslappnad och sa själv 

att det inte var första gången han hade gjort en intervju för ett examensarbete.  

 

Vi hade skickat intervjuguiden till Löfling i förväg och han hade på eget initiativ tagit med en 

kopia med egna anteckningar intill varje fråga. Vi berättade inledningsvis kort om hur 

intervjun skulle genomföras (via standardmall) och påpekade än en gång att han självklart fick 

ta del av det transkriberade materialet efter intervjun, för att godkänna innehållet. Löfling 

berättade att han hade dåliga erfarenheter från att ha blivit citerad av en journalist en gång 

tidigare och ville därför gärna godkänna direkta citat som vi eventuellt tänk använda oss av.  

 

Under själva intervjun svarade Löfling avslappnat på våra frågor. Han använde sig ofta av 

exempel från verkligheten för att förtydliga för oss vad han menade. Hans svar var utförliga 

och långa. Visst hände det att han i mellan åt svävade iväg lite, men oftast höll han sig mycket 

bra till frågeställningarna. Frågorna överlappade ofta varandra och vi fick hoppa lite mellan 

ordningen på frågorna i den mån Löfling beskrev och berättade om detta eftersom vi såg ett 

värde i att han själv fick styra samtalet eftersom vi hoppades att det kunde leda till nya 

intressanta upptäckter. Vi behövde aldrig repetera någon fråga och Löfling tycktes svara på ett 

sätt som gjorde att vi inte hade någon anledning att tro att han missförstått någon fråga eller 

att vi behövde förtydliga något.  

 

Intervjun blev något längre än vad vi sagt på förhand, därför frågade vi också efter ca.30 min 

hur mycket tid Löfling hade avsatt för intervjun. Detta för att säkerställa att vi skulle hinna få 

svar på våra frågor. Han var dock inte inbokad på någonting direkt efter vår intervju och vi 

kunde därför låta intervjun ta den tid den som behövdes utan att stressa fram frågor och svar.    

4.5.4 Electrolux, Karin Sjölund 

Intervjun genomfördes på Electrolux i Stockholm. Karin Sjölund hade bokat av ett mindre 

konferensrum åt oss på förmiddagen. Hon mötte oss i receptionen med ett glatt humör och det 

visade sig att hon hade ordnat med lite bullar och kaffe dagen till ära. Konferensrummet låg 

avskilt och intervjun kunde genomföras i en tyst miljö. Vi hade skickat vår intervjumanual till 

henne i god tid så att hon hade hunnit förbereda sig på våra ämneskategorier och övergripande 

frågeställningar. Hon hade själv med sig en kopia av detta dokument där hon gjort en hel del 

anteckningar. Sjölund verkade mycket avslappnad och berättade att hon gjort några intervjuer 

tidigare för studenter som forskade i ämnet expatriering. Innan vi började intervjun frågade vi 

hur mycket tid Sjölund avsatt så vi inte riskerade att missa någon fråga på grund av tidsbrist. 

Hon sa att det inte var några problem och det visade sig i efterhand, när vi stannat 

bandspelarna, att även denna intervju varat i närmare en timma.    

 

Intervjun började med att vi småpratade lite om uppsatsen och varför ämnet intresserade oss. 

Efter att vi läst vår inledande text (om inspelning, anonymitet och syfte mm) berättade 

Sjölund att hon inte såg några problem med att bli citerad och sa att hon inte hade för avsikt 

att vara anonym, även om hon visste att möjligheten fanns.  

 

Sjölund svarade strukturerat och metodiskt på våra frågor. Vi behövde sällan hoppa mellan 

våra planerade teman och kunde därför hålla ett bra flyt genom hela intervjun. Hon pratade 

tydligt och inte allt för snabbt, vilket om inte annat har underlättat för oss under arbetet med 

att transkribera materialet och återge en så tydlig bild som möjligt av både hennes svar och 

intervjuns genomförande. 
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4.5.5 Ericsson, Cecilia Calais 

Tiden för intervjun var inte planerad, Cecilia Calais ringde upp oss för att berätta att hon 

pratat med en annan tilltänkt respondent som arbetat med dessa frågor men som tyvärr inte 

kunde ställa upp på en intervju. Dock hade Calais lite tid över att svara på våra frågor. 

Intervjun fick därför en annan karaktär än de övriga intervjuerna som följde en noggrant 

utarbetat intervjumanual. Hon hade dock tittat på våra frågor vid ett tidigare tillfälle och 

eftersom vi varit i kontakt med henne tidigare visste hon redan mycket om inriktningen på vår 

studie. Trots att hon hade begränsat med tid att svara på frågor lät hon lugn på rösten och 

svarade utförligt på de flesta frågor. På grund av att intervjun kom så plötsligt fanns inga 

möjligheter att spela in. Istället togs utförliga anteckningar under intervjun och Calais lovade 

att vi fick återkomma till henne om det var något vi inte riktigt uppfattat.       

 

På grund av att vi var tvungna att anteckna tillsammans med den knappa tiden (ca.35 min) lät 

vi henne berätta ganska fritt till en början om Ericssons strategier vid expatriering och hennes 

erfarenheter kring par med varsin karriär. Vi hade dock en intervjuguide nära till hands och 

kunde bocka av en hel del av våra frågor som besvarats utan att vi ställt allt för många direkta 

frågor. Intervjun tog mer formen av att vara ostrukturerad än semi-strukturerad. Detta visade 

sig faktiskt vara en lyckosam taktik eftersom hon hade väldigt mycket intressant att berätta 

om sina erfarenheter i ämnet och Ericssons synsätt, vilket vi anser har tillfört ett stort värde i 

de frågor som behandlades under intervjun. Trots att man kanske kan ifrågasätta om 

genomförandet var lika proffsigt som de tidigare, anser vi inte att detta påverkat svarens 

kvalité negativt och framför allt inte studien som helhet. 

4.5.6 Scania, Daniel Eriksson 

Intervjun genomfördes på Scanias huvudkontor i Södertälje under en eftermiddag. Daniel 

Eriksson mötte oss i receptionen och visade oss in till avdelningen där han kollegor arbetade 

med expatrieringsfrågor på Scania. I dessa lokaler fanns också ett mindre konferensrum som 

passade utmärkt för en intervju. Vi fick sitta avskilt under hela intervjun och det förekom inga 

störningsmoment.  

 

Efter att vi läst upp vår standardiserade mall (anonymitet, inspelning, syfte med mera) så 

berättade Eriksson att han skrivit ut några Power Point slides som användes internt för att 

beskriva Scanias expatrieringsverksamhet. Vi bestämde gemensamt att Eriksson skulle börja 

med att berätta lite om sig själv för att sedan använda sig av sitt material för att beskriva 

Scanias expatrieringsverksamhet. Därefter fortsatte vi med våra teman som vanligt och vi 

kopplade tillbaka till en del slides som Eriksson tidigare visat då våra frågor berörde just ett 

sådant tema. 

 

Eriksson hade som alla andra respondenter tagit del av våra frågor och hade tagit med sig 

dessa tillsammans med en del anteckningar kring varje fråga. Vi fick uppfattningen att han 

tänkt igenom sina svar och hade reflekterat kring dessa eftersom att ingen fråga förvånade 

honom eller gjorde att han inte hade ett utförligt eller rakt svar. Han svarade också lugnt och 

metodiskt på våra frågor, samt svävade aldrig iväg utanför området för frågorna. Vi 

uppskattade speciellt att han anförtrodde oss med sina personliga åsikter i ämnet. Intervjun 

varade i 50 minuter.  
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4.6 Sammanfattning av intervjuer 

Tabell 1 Sammanfattning av intervjuer 

Företag Respondent Position Datum Tid 
Typ av 

intervju 
Atmosfär 

Handelsbanken 
Lou 

Hallenberg 

Arbetar på 

Centrala 

Personal-

avdelningen för 

Kompetens-

utveckling 

15 

april 

2009 

52 

min 

Semi-

strukturerad 

”face to 

face” 

Påläst, 

Noggrann 

Skanska 
Martin 

Dahlberg 

Arbetar med 

mobilitetsfrågor 

på Skanska 

15 

april 

2009 

65 

min 

Semi-

strukturerad 

”face to 

face” 

Trevligt, 

Utförliga svar 

SAAB 

Technologies 

Johan 

Löfling 

In country 

support 

manager 

17 

april 

2009 

68 

min 

Semi-

strukturerad 

”face to 

face” 

Intresserad, 

Egna 

erfarenheter, 

Mycket humor 

Electrolux 
Karin 

Sjölund 

Manager, 

International 

Assignments 

20 

april 

2009 

59 

min 

Semi-

strukturerad 

”face to 

face” 

Bra 

bemötande, 

Reflekterande, 

Genomtänkta 

svar 

Ericsson 
Cecilia 

Calais 

Manager, 

International 

Assignments 

5 maj 

2009 

32 

min 

Ostruktur-

erad 

telefon-

intervju 

Engagerad, 

Stressigt, lång 

erfarenhet 

Scania 
Daniel 

Eriksson 

Area Manager, 

International 

Assignments 

8 maj 

2009 

49 

min 

Semi-

strukturerad 

”face to 

face” 

Bra 

reflektioner, 

Analytisk, 

Lugn 

 

4.7 Från data till analys  

Efter att data samlats in genom våra fem semi-strukturerade och den ostrukturerade intervjun 

så väntade ett omfattande arbete för att sammanställa materialet till analys. Detta görs med 

fördel genom att materialet grupperas efter olika kategorier (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007, s. 474). För att kunna göra detta valde vi att först transkribera det obearbetade 

materialet. De inspelade intervjuerna översattes till textform och anteckningarna från 

telefonintervjun med Ericsson sammanställdes. Det senare gjordes inom en timma efter att 

samtalet avslutats, medan intervjun fortfarande fanns färskt i minnet. Vår förhoppning är att 

detta skall minska risken för feltolkningar och därför styrka Tillförlitligheten/Pålitligheten. 

 

Nästa steg för oss var att kategorisera det transkriberade materialet. Något som bäst görs efter 

strukturen på insamlade data eller efter strukturen i teoretiska bakgrunden (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2007, ss. 479-481). Vi har försökt att i möjligaste mån följa våra kategorier i 

litteraturöversikten. Det vill säga: Rekryteringsstrategier, Expatrieringsstrategier och 

Alternativa strategier. I nästa steg sätts intressanta delar samman för att på så sätt börja lyfta 
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fram de delar i empirin som vi vill fokusera vår analys på. Vi valde att praktisera en 

sammansättning som liknar ett tillvägagångssätt som Saunders et al. (2007, ss. 479-481) 

föreslår. Nämligen att ge olika stycken, delar eller meningar en kod/rubrik som sedan 

stämmer överrens med en viss kategori. En del insamlade data kunde sorteras till fler än en 

del i empiri/analys, varpå de gavs två koder i vårt fall. En konsekvens av detta 

kategoriserande och sammanställande är att man finner samband och kopplingar mellan olika 

delar. På så sätt har också en analytisk fas inletts redan innan vi börjat skriva analysen. Vi 

upptäckte att många delar kopplades till expatrieringsstrategier och vi fann det nödvändigt att 

underindela detta avsnitt för att ge en lättare överblick.  

 

Vi fann genom våra intervjuer intressanta resultat kopplade till dagens konjunktur. Dessa var 

tillräckligt intressanta för att vi skulle bestämma oss för att gå tillbaka till litteraturöversikten 

och på så sätt frångå ett rent deduktivt angreppssätt. Genom att finna mer fakta om hur 

konjunkturen kan tänkas påverka expatriering och i synnerhet par med varsin karriär så hade 

vi ett bättre underlag att bygga vår kommande analys på. En kombination av ett deduktivt och 

induktivt angreppssätt kan också med fördel användas i ett fall som detta (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, s. 488).      

4.8 Kritiska reflektioner 

Validitet och reliabilitet, det vill säga kritiska reflektioner kring hur vida man har mätt det 

man avsåg att mäta och om denna information man samlat in är pålitlig (reliabel), är inte av 

samma avgörande betydelse för trovärdigheten i en kvalitativ studie som det är i en 

kvantitativ studie (Holme & Solvang, 1997, s. 94; Trost, 1997, ss. 101-102). Det är egentligen 

ganska naturligt att det förhåller sig på detta sätt eftersom vi söker en förståelse av vissa 

faktorer och då kommer inte den statistiska representativiteten i fokus. Vi har sökt och 

medvetet val ut sex företag som kan ge en nyanserad och djupgående bild av den företeelse 

som vi undersöker. Som vi nämnt tidigare är det därför nödvändigt att det fanns en grad av 

subjektivitet i valet av företag för att det skulle vara möjligt att finna den information vi sökte. 

Problemet att få tag i giltig information är i princip mindre i kvalitativa studier än i 

kvantitativa motsvarigheter (Holme & Solvang, 1997, s. 94).     

 

Vi har valt att inte använda ordet validitet och reliabilitet för att delge läsaren våra kritiska 

reflektioner eftersom vi tycker att de då lätt kan bli jämförda med kvantitativa studier och på 

så sätt skulle kunna ge en felaktig bild. Istället har vi valt att redogöra för uppsatsens 

sanningskriterier genom tre liknande kriterier: Tillförlitlighet/pålitlighet, överförbarhet och 

möjlighet att styrka och konfirmera.    

4.8.1 Sanningskriterier 

Tillförlitlighet/Pålitlighet 

Eftersom vi genomfört fem av sex intervjuer ”ansikte mot ansikte” har vi kunnat analysera 

respondenternas uppträdande, tonfall och gester, vilket inte gav oss någon anledning att tro att 

de inte talade sanning. Dessa intervjuer spelades in vilket tillsammans med att respondenterna 

tagit del av det transkriberade materialet (för att bland annat undvika feltolkningar) också bör 

stärka tillförlitligheten i studien. Innan intervjun startade valde vi att läsa en standardiserad 

text för att minska risken att annars ge respondenterna olika förutsättningar. Risken kan 

annars vara att någon respondent får mer/mindre information om ämnet vilket borde kunna 

påverka deras svar och studiens trovärdighet.   
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Det är även viktigt att framhålla att sättet att intervjua (intervjuteknik), omgivning och 

tidpunkt påverkar vilka svar som ges, men också svarens pålitlighet. Neuman (2006, ss. 404-

405) redogör för detta med ett enkelt exempel:  

 

”Om du ställer frågan: Dansar du? På en stor publik tillställning kanske personen svarar 

NEJ. Men om du ställer samma fråga vid ett annat tillfälle, i en annan omgivning eller vid en 

annan tidpunkt exempelvis i en mindre krets av nära vänner, då kanske samma person skulle 

svarat JA.” (Neuman, 2006, ss. 404-405) 

 

Våra intervjuer genomfördes hos respektive företag (bortsett telefonintervjun med Ericsson). 

Vi anser inte att respondenterna upplevde att ämnet eller frågornas karaktär var känsliga att 

tala om i denna omgivning, vilket kan ha bidragit till att de talade så avslappnat och 

förtroendeingivande. Värt att notera är att respondenterna också representerar ett företag i vår 

studie, vilket vi tror ställer ytterligare krav på sanningsenlighet i deras svar.  

 

En risk med att genomföra intervjuer är enligt Saunders et al. (2007, ss. 325-329) och Holme 

& Solvang (1997, s. 94) att den närhet som uppstår mellan forskare och respondenter kan 

skapa bestämda förväntningar. Respondenterna kan ha betett sig på ett sätt som de tror att 

forskaren förväntar sig. Detta skulle i sin tur påverka tillförlitligheten och pålitligheten 

negativt. Vi kan inte helt utesluta att så har skett. Vi kan tänka oss att respondenterna i något 

enstaka fall visste vad som var praxis i ämnet och svarade utifrån detta, eftersom de gärna vill 

visa att företaget arbetar på ett visst sätt. Det är med vår studies omfattning svårt att 

kontrollera detta och vi får förlita oss på vår subjektiva bedömning: att så inte var fallet är 

tillräcklig.     

 

Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i korthet i vilken grad andra kan använda studiens resultat i en 

annan miljö eller ifall resultaten går att applicera på liknande företag. Just överförbarhet i en 

kvalitativ studie är inte lika enkel som i en kvantitativ studie eftersom den tidigare fokuserar 

på djup och inte på bredd (Jacobsen, 2002, ss. 142-143). Det har heller aldrig varit vår avsikt 

att kunna redovisa hur alla företag gör (bredd). Vi har istället velat skapa en bred förståelse 

för vilka expatrieringsstrategier våra undersökta företag använder genom att gå på djupet.   

 

Det har visat sig under intervjuerna att flera av våra respondenter ingår i ett så kallad 

expatrieringsnätverk för att utbyte av information kring expatriering bland svenska företag (se 

del 5), vilket gjort att de ofta arbetar på liknande sätt. Detta tillsammans med våra tydliga 

redogörelser kring till exempel urval och intervjuernas karaktär gör att överförbarheten ändå 

bör anses vara god även på andra liknande företag åtminstone inom detta nätverk. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att vi försöker redogöra för våra personliga 

värderingar/åsikter och undviker så långt det är möjligt låta dessa styra våra slutsatser. Våra 

respondenter har tillåtits att tala ganska fritt kring våra teman vilket förhoppningsvis har 

minskat vår inverkan på deras beskrivningar och förklaringar på ett sätt som annars hade 

kunnat inverka negativt. 

 

   



 DEL II - KAPITEL V – EMPIRI 

  40 

5. EMPIRI 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi fått från våra intervjuer. Vi inleder 

avsnittet med en presentation om de företag och respondenter som vi undersökt. Därefter följs 

denna av den information som vi erhållit från intervjuerna. För att göra informationen mera 

lättöverskådlig har vi också valt att sammanfatta den i tabellformat under varje respektive 

tema. 

 

 

5.1 Presentation av företag och respondenter 

Handelsbanken 

Handelsbanken är en stor bank på den svenska marknaden med 461 kontor (31 december 

2008). Under de senaste 15 åren har en universalbanksverksamhet byggts upp i de övriga 

nordiska länderna och sedan år 2000 även i Storbritannien. Handelsbanken hade vid samma 

tidpunkt 54 kontor i Danmark, 45 i Finland, 48 i Norge och 56 i Storbritannien. Dessutom 38 

bankkontor och fyra representantkontor i länder utanför Norden och Storbritannien. Totalt har 

Handelsbanken verksamhet i 22 länder. 

 

Lou Hallenberg är utbildad beteendevetare och har alltid arbetat med personalfrågor. Större 

delen av hennes yrkesverksamma liv har hon arbetat som personalchef på olika ställen, men 

också hunnit med några år som rekryteringskonsult. Innan hon började arbeta på 

Handelsbanken arbetade hon på Bergman och Berving i 17 år. Efter 19 års arbete på 

Handelsbanken och efter att ha varit med och byggt upp Handelsbankens nordiska verksamhet 

hjälper Hallenberg idag till med att förbättra expatrieringsverksamheten på Handelsbanken. 

 

Skanska 

Skanska är ett ledande internationellt företag inom projektutveckling och byggrelaterade 

tjänster. Skanska fick sitt första utlandsuppdrag 1897, har idag cirka 60 000 anställda i utvalda 

hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika, vilket gör Skanska till ett av världens 

största byggföretag. 

 

Martin Dahlberg har själv vuxit upp utomlands och har genom det fått en personlig erfarenhet 

av vad expatriering kan innebära för både individen själv och dess familj. Han har även rest 

en hel del själv i arbetet. Han är utbildad nationalekonom med internationell inriktning och 

har under ett par år arbetat med handelsfrågor och handelspolitik i Stockholm. På Skanska har 

han arbetat sedan september 2008 och arbetar idag främst med mobilitetsfrågor, som i 

synnerhet rör expatriering av personer och de villkor som skall gälla för de som expatrieras. 

 

SAAB Technologies 

SAAB Technologies är en koncern med samma varumärke som bilarna, men är en helt 

fristående koncern från SAAB automobil. De tillverkar lösningar för militärt försvar och civil 
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säkerhet. SAAB Technologies finns registrerat på den svenska börsen. Huvudkontoret ligger i 

Linköping och de har ungefär 13 000 anställda i hela koncernen. 

 

Johan Löfling är 47 år och har arbetat på SAAB sedan 1983. Under sju år, med början år 

2000, arbetade han heltid på facket i Linköping och blev ordförande i största 

tjänstemannafacket i på SAAB i Linköping. År 2007 fick han sedan möjligheten att arbeta 

med personalfrågor på plats i Sydafrika under några månader för ett dotterbolag som heter 

Denel SAAB Aerostructures. Efter detta blev han sedan ombedd att arbeta i Sydafrika som In 

Country Support Manager. I den rollen arbetade han nära expatrieringsavdelningen hemma i 

Sverige och var deras ”man på plats”. Under denna tid arbetade han inte bara med att 

informera om expatriering på SAAB, ordna med bostäder, bilar och skolor. Han bodde även 

själv i Sydafrika under denna period och har följaktligen själv erfarenhet av att vara 

expatrierad på SAAB. 

 

Electrolux 

Electrolux är en global tillverkare av köksmaskiner och vitvaror. De säljer årligen ungefär 40 

miljoner produkter på 150 olika marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm men 

koncernen (inkl. dotterbolag) har över 55 000 anställda runt om i hela världen. 

 

Karin Sjölund började arbeta på Ericsson i början av 2000-talet efter att ha sommarjobbat på 

deras expatrieringsavdelning. Det visade sig att arbetet på Ericsson gav mersmak och hon 

valde istället att fortsätta med en juristutbildning inom skatterätt som ligger väldigt nära 

många av de komplicerade frågor som berör expatriering. I samma veva så sökte Electrolux 

efter en person som kunde gå in på ett mamma-vikariat. Hon fick det arbetet och blev kvar i 

ett och ett halvt år. Efter detta så gick hon över till att arbeta med skattefrågor som berörde 

expatriering på Ernst & Young och KPMG under några år, tills dessa att hennes företrädare 

valde att byta arbete och de ville ha tillbaka henne till Electrolux. Nu gäller det inte längre 

bara ett vikariat utan nu arbetar Sjölund som manager för International Assignments. 

 

Ericsson 

Ericsson levererar kommunikationsnät, globala telekomtjänster och multimedialösningar runt 

om hela världen. Ericsson är en gigantisk leverantör av mobilnät och kan skryta med att de 

levererar en ny radiobasstation (en mast som skapar täckning i nätet) var 90:e sekund. De 

hade 78780 stycken anställda den sista december 2008.  

 

Cecilia Calais tog en Jur. Kand. 1984 och har sedan examen arbetat inom Ericsson med 

utlandspersonalfrågor. Hon är sedan oktober 2003 ansvarig för Ericssons centrala enhet för 

"International Assignments". 

 

Scania 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 

industri- och marinmotorer. Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt 

över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för distribution och 

samhällstjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 35 000 anställda, 

varav drygt 12 000 återfinns i Sverige.  Dessutom arbetar cirka 20 000 personer i Scanias 

fristående försäljnings- och servicemarknadsorganisation.  

 

Daniel Eriksson började arbeta på Scania inom produktionen med lagerverksamhet. Han gick 

vidare till en produktionsledarroll och fick ett visst personalansvar. Efter en tid beslutades att 

Scania skulle centralisera sitt lager till Belgien och därför stängdes denna verksamhet ned i 
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Södertälje. Han sökte sig då vidare till expatrieringsverksamheten eftersom han gillade att 

arbeta med personalfrågor. Sedan ett och ett halvt år tillbaka är han Area manager på Scania 

med ansvar för expatrierade till utvalda länder/regioner. 

 

5.2 Teman som undersökts 

Genom tabellen nedan visar vi för läsaren vilka teman som vi undersökt och hur resultaten 

från intervjuerna kommer att framställas i kommande avsnitt. Detta tror vi förenklar för 

läsaren genom att det ger en klarare bild av empirins utseende. Det gör det också lättare för 

läsaren att se de möjliga kopplingar som går att göra mot litteraturöversikten. 

 
Tabell 2 Teman som undersökts 

Tema Innehåller bland annat: 

Företagens expatrieringsverksamhet  Utlandsarbetarens huvudsakliga 

arbetsuppgifter och syftet med att 

expatriera anställda 

 Den typiska utlandsarbetaren 

 Företagens policys 

 Företagens framtida 

expatrieringsverksamhet 

Rekryteringsstrategier  Faser/steg i rekryteringsprocessen 

 De anställdas inställning 

 Utlandsuppdragets inverkan på 

karriären 

 Personalrekryteringens utveckling 

 Par med varsin karriärs inverkan på 

personalrekrytering 

 Arbetstillstånd 

Expatrieringsstrategier  Skillnader mellan att expatriera män 

och kvinnor 

 Problem/möjligheter kopplat till den 

expatrierades ålder och 

familjesituation 

 Support före och under 

utlandsuppdrag 

Alternativa strategier   Alternativ till expatriering  

 

5.3 Företagens expatrieringsverksamhet 

Utlandsarbetarens huvudsakliga arbetsuppgifter och syftet med att expatriera 
Handelsbankens främsta syfte med expatriering är att de anställda som expatrieras skall vara 

kulturbärare till kontor utomlands. Med anledning av detta så förvärvas sällan banker utan 

Handelsbanken vill växa organiskt. Detta kan jämföras med Skanska som ser expatriering mer 

som möjlighet att få anskaffa ny erfarenhet, att få möjlighet till att arbeta i ett nytt land med 

en ny kultur och en ny miljö. De har bland annat ett utbytestjänstgöringsprogram som finns 
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till främst för unga personer som vill skynda på sin karriär. Det riktar sig främst till ambitiösa 

personer i 30-årsåldern.  

  

Scanias ser också utlandstjänstgöring som en investering för företaget. De som skickas ut, 

under en temporär tid, får en chans att utvecklas vilket ofta leder till ett steg uppåt i karriären. 

De menar att anställda genom expatriering får lära sig marknader utomlands och hur affärer 

görs och som de sedan kan ta med sig hem till huvudkontoret. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna som expatrierade på Scania har under utlandsuppdraget varierar men det 

kan exempelvis vara att agera finanschef på ett dotterbolag. Det kan också vara att utföra 

samma arbetsuppgifter som hemma, då det finns ett behov av den specifika kunskapen i ett 

annat land.  

  

På SAAB handlar expatriering mycket om att sprida kunskap till andra platser. Anställda 

expatrierar till Sverige för att få kunskap som de kan ta med sig hem till sina kontor och 

anställda expatrierar från Sverige för att bidra med specifik kunskap till andra platser. 

Detsamma gäller ungefär för Ericsson, men det är svårt att generalisera på Ericsson eftersom 

de har många expatrierade över hela världen. Det är inte säkert att alla expatrierade utgår från 

Sverige eller kommer till Sverige.  

 

SAAB tillsammans med flera av de andra företagen uttrycker i sin policy att de som 

expatrieras skall vara personer som de inte kan få tag på lokalt eller att de lokalt anställda inte 

har tillräckligt god kunskap. Detta illustrerar Löfling genom att säga:  

  

”Skall man komma in på ett företag och göra ett förändringsarbete så är 

det inte säkert att det är de lokalanställda som gör det bäst. Då kanske 

man skall skicka in en torped från Sverige som ser till att det blir 

genomfört” (Johan Löfling, SAAB Tech., 2009-04-17 kl. 10.00). 

   

Företagens typiska utlandsarbetare 
På Handelsbanken är den typiska utlandsarbetaren en ”Account Officer” eller en ”Assistant 

Account Officer”. ”Account Officers” har vanliga utlandskontrakt som normalt är på två år. 

Handelsbanken har också något som de kallar för ”International Development Program” som 

är en kortare utlandstjänstgöring för yngre medarbetare som inte arbetat så länge i banken, 

men som är sugna på att resa ut. De kontrakten sträcker sig normalt 12-18 månader och gäller 

då främst ”Assistant Account Officers”. Ungefär en tredjedel av de som åker ut är kvinnor 

och åldern varierar. Ibland expatrieras unga och ibland äldre. Hallenberg uttrycker sig såhär: 

  

”Nyss skickade vi ut en person som är 58 år till Kina. Han tar hand om 

hela Kina nu. En del av de som jag skickade ut förr i världen som blev 

allra bäst… höll jag på att säga… var ju kvinnor 55 plus” (Lou 

Hallenberg, Handelsbanken, 2009-04-15 kl. 09.30). 

  

På Scania är det få unga, personer under trettio år, som brukar åka på utlandsuppdrag. De 

flesta som åker är i fyrtioårsåldern. Anledningen till att det är relativt få unga som åker, beror 

på att de bör ha en viss erfarenhet först och att de skall ha kommit upp ett visst antal 

positioner.  

  

SAAB har en övervägande del anställda som är män (ca.75 %). Detta menar Löfling till stor 

del beror på deras teknikinriktning och andelen kvinnor som åker på utlandsuppdrag i 

förhållande till män är i stort sett densamma. Det kan faktiskt även vara lite färre kvinnor på 
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utlandsuppdragen. De flesta är dock i åldern 25 till 60 år och de söker gärna efter personer 

som har hunnit få en viss erfarenhet. På Electrolux är det också få kvinnor på utlandsuppdrag. 

Idag är det bara 13 kvinnor utomlands av 140, så den typiska utlandsarbetaren på Electrolux 

är helt klart en man. Enligt Sjölund på Electrolux beror snedfördelningen till viss del på att det 

är chefer som expatrieras och att det är en övervikt av män på sådana positioner.   

  

På Skanska är det svårt att hitta någon typisk utlandsarbetare. Dahlberg menar att det hela 

tiden beror på vilken typ av expertkunskap som behövs och att det kan variera vem som 

besitter den. De är också en betydande andel män som åker på utlandsuppdrag. Mycket på 

grund av att arbetena ofta handlar om tunnelprojekt och andra byggprojekt. Vilket få kvinnor 

arbetar med. På Ericsson är det ofta personer med specifik teknisk kunskap som åker på 

utlandsuppdrag. 

   

Företagens policys  
På Handelsbanken har de som policy att när anställda skickas ut på uppdrag skall inte lönen 

vara det som lockar till uppdragen. De brukar säga att skälet skall vara att de anställda skall 

vilja bygga Handelsbanken utomlands. Detta och det faktiska äventyr som det innebär att 

expatriera är enligt deras policy belöning nog. Detta illustreras av Hallenberg på 

Handelsbanken på följande sätt: 

 

”De flesta som kommer hem och har fått lite perspektiv säger att det var 

en av deras roligaste tider i livet” (Lou Hallenberg, Handelsbanken, 2009-

04-15 kl. 09.30). 

 

På Handelsbanken blir ingen rik av att arbeta utomlands. Det går inte att samla på sig en 

förmögenhet vid en expatriering och det tydliggör de för de potentiella expatrierade innan de 

väljer att åka ut. Standarden utomlands är ungefär densamma som hemma. Ibland kan den 

dock vara lite bättre. Hallenberg berättar att de expatrierade kan ha råd till hemhjälp i 

Singapore, på grund av att arbetskraften är billigare, och att standarden därför kan bli högre.  

 

Scania använder sig av en liknande policy. De använder sig av en global policy som går ut på 

att alla som expatrierar skall ha samma förmåner och villkor oavsett position. Eriksson på 

Scania menar att lönen givetvis skiljer sig beroende på var uppdraget utförs och vilken typ av 

uppdrag det är. Vad gäller boende, skola för barnen etc. skall det dock vara så likt som möjligt 

för alla. Eriksson uttrycker emellertid att de generella villkoren för expatrierade är ett ”väldigt 

levande” dokument och att det främst beror på att de ofta stöter på nya omständigheter i 

tjänstgöringsländerna. 

 

Eriksson menar trots det att lokala omständigheter kan göra att det skiljer lite på 

förhållandena. Han tar Sydafrika som exempel där vissa personer får bo i inhägnade områden 

på grund av säkerhetsrisken. Eriksson berättar också att de har en anställd i Iran som får ett 

rekreationsbidrag för att han inte vill spendera sin semester i Iran. Bidraget gör det istället 

möjligt för honom att spendera fritiden på annan plats. I det stora hela vill de dock att 

förmånerna skall vara så lika som möjligt för alla expatrierade. 

 

På SAAB använder de sig av ett paket. I detta paket skall det bland annat ingå en bil, boende 

och skola för barnen. Löfling uttrycker det såhär:  

 

”Man skall få en bra levnadsstandard, en bra och säker levnadsstandard 

och det står firman för. Above and beyond, det får man inte. Man får inte 
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en bättre levnadsstandard om du skickas ut som VD eller förman. Det skall 

vara tillräckligt bra, det är det viktigaste” (Johan Löfling, SAAB Tech., 

2009-04-17 kl. 10.00). 

 

Han menar att detta fungerar bra för vissa och att det fungerar mindre bra för andra och 

beskriver att en del upptäcker att det inte går efter att de varit ute på uppdraget ett antal 

månader. Att de då tvingas avbryta beror dock främst på att de inte kunnat acklimatisera sig, 

att det inte funkat för den expatrierade, för den medföljande eller för barnen osv. Om det 

händer får familjen hjälp med att flytta hem. Den erfarenheten som skapas då använder de 

sedan vid nästa expatriering för att förhindra en liknande händelse.  

 

Electrolux använder sig av en ”home based approach” (hemmabaserad ansats) som policy. 

Den går ut på att lön sätts i hemmalandets marknad och sedan ges vissa tillägg för förhöjda 

levnadskostnader. Därefter kan det ges en liten premie för att de anställda faktiskt expatrierar 

och den kan då vara på ungefär tio procent av nettolönen. Lönen betalas också på Electrolux 

ut av hemmaenheten. Detta för att behålla kopplingen till den. Sjölund på Electrolux menar att 

tanken trots allt är att den person som skickas ut skall komma tillbaka efter två till tre år.  

 

De anställda skickas aldrig ut för att sedan bli bortglömda. Det är de noggranna med i sin 

policy på Electrolux. Sjölund beskriver det på följande sätt: 

 

”Man skickar inte ut personen för att glömma han/henne och bli 

jätteförvånad efter fem år när de måste åka hem. Så det har vi försökt 

jobba mycket med” (Karin Sjölund, Electrolux, 2009-04-20 kl. 09.30). 

 

Förr i tiden använde de sig av en mer ”host based approach” (värdlandsbaserad ansats) och då 

sattes lön i förhållande till vad andra expatrierade tjänade i det landet. Sjölund uttrycker att 

det gav en sämre kontroll över vilka löner som gavs eftersom det ofta var nettolöner som 

gavs. Problemet menar hon uppstod senare när de anställda skulle repatriera och inte ville 

komma hem och arbeta för den lönen hemma. 

 

Sjölund menar dock att deras nya policy är en fördyring eftersom den ofta medför att om folk 

expatrieras exempelvis till Sverige, där skatten är hög, så blir det dyrare för företaget eftersom 

skatten skall betalas i det landet som den anställde expatrierar till och arbetar i. Men om 

anställda expatrieras till länder med låga skatter, exempelvis till Asien, så kan företaget å 

andra sidan spara pengar. Det viktiga är dock att det blir neutralt för den anställde, vilket den 

nya policyn medför. Hon beskriver det också såhär: 

 

”Man vill ju inte att de anställda ska shoppa runt och liksom… Åh, jag vill 

åka till Singapore, där har de 19 % skatt och jag skattar bara för de dagar 

jag faktiskt är där. Då vill liksom den anställde vara med och bestämma 

utifrån ett kostnadsperspektiv.” (Karin Sjölund, Electrolux, 2009-04-20 kl. 

09.30). 

 

Sett till vilken policy Electrolux använder sig av för att underlätta för partnern att arbeta kan 

det sägas att de erbjuder dagis men att de satt en fyraårsgräns i policyn. Den gränsen beror på 

att de tycker att de anställda får betala dagis själva hemma i Sverige och att de då gott kan 

göra det utomlands också. Policyn utgår trots allt från hur situationen ser ut hemma. Dock 

uttrycker Sjölund säg såhär: 
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”Vi är inte främmande för att sätta en lägre ålder om det är efterfrågat för 

att man vill jobba. Men vi erbjuder inte någon barnflicketjänst, utan det är 

dagis som gäller då” (Karin Sjölund, Electrolux, 2009-04-20 kl. 09.30). 

 

Ericsson kallar sin policy för ”Local Plus” och den går ut på att de anställda blir lokalt 

anställda på plats vid expatriering. Policyn inkluderar också att de får en temporär bostad. Vid 

flytten hjälper Ericsson till, men de hjälper också till med andra saker såsom flygresor och 

språkkurser. Detta är några av de saker som ingår i deras policy, menar Calais på Ericsson. 

 

Dahlberg på Skanska uttrycker sig såhär om hur företags policys sett ut generellt vid 

expatriering (ej specifikt för Skanska): 

 

”Alltså traditionellt sett vet jag att mycket av dom här paketen kring 

utlandsuppdrag för många företag, liksom över alla företag, har varit ett 

visst upplägg som varit att såhär mycket lön (gestikulerar) och sen en 

klumpsumma för den medföljande” (Martin Dahlberg, Skanska, 2009-04-

15 kl. 16.00). 

 

Han menar att det naturligt tagits för givet att det alltid är en man som åker utomlands och att 

frun skall gå hemma och inte heller arbeta. Detta synsätt har Skanska arbetat med att förändra 

och de försöker idag skapa förutsättningar för att det skall fungera oberoende om det är en 

man eller en kvinna som expatrierar med medföljande. För att lösa detta försöker de därför 

idag att individanpassa servicen för de medföljande. Dahlberg uttrycker det även på detta sätt: 

 

”Oberoende om det är män eller kvinnor som åker utomlands så finns det 

olika behov för familjerna eller familjekonstellationerna och vi vill 

individanpassa tjänsterna vi ger, så det är inte väldigt statiskt 10 % i 

bidrag och sen that’s it och ta för givet att den ena parten kommer bli 

hemmafru och erbjuda någon slags country club-medlemskap. Det är inte 

så vi vill hantera våra utlandstjänster. Vi tror inte att det skapar något 

mervärde.” (Martin Dahlberg, Skanska, 2009-04-15 kl. 16.00). 

 
Tabell 3 Sammanfattning av företagens expatrieringsverksamhet 

  Handelsbanken Skanska SAAB Tech. Electrolux Ericsson Scania 

Utlandsarbetarens 

huvudsakliga 

arbetsuppgifter och 

syftet med att 

expatriera 

Sprida kultur. Få erfarenhet. 

Bygga karriär. 

Bidra med specifik 

kunskap. 

Bidra med teknisk 

kunskap eller 

företagskultur och 

utveckla den 

anställde. Vara 

chef. 

Sprida 

kunskap. 

Investering 

hos den 

anställde. Få 

erfarenhet. 

Bygga 

karriär. 

Företagens typiska 

utlandsarbetare 

”Account officer” 

eller ”assistant 

account officer”. Alla 

åldrar. Ofta en man.  

Varierar. Ofta 

en man. 

Ofta en man i 25-

60 årsåldern. 

Ofta män.  Personer 

med 

specifik 

teknisk 

kunskap 

Ofta äldre 

med viss 

erfarenhet 

Företagens policys Viljan att bygga 

Handelsbanken skall 

vara det som lockar 

till utlandsuppdrag, 

inte lönen.  

Försöker hjälpa 

medföljande att 

utnyttja tiden 

utomlands 

konstruktiv 

Bra 

levnadsstandard, 

inte mer än så. 

Lika förmåner för 

alla 

Lön skall sättas i 

hemmalandets 

marknad. Liten 

premie för att den 

anställde 

expatrierar 

”Local 

plus”. 

Anställd 

blir lokalt 

anställd på 

plats 

Alla skall ha 

samma 

förmåner och 

villkor. 

Genomsnittliga 

längden på 

utlandskontrakten 

12-18 mån för lite 

yngre.  

2 år. Ev förlängning 1 

år i taget. Max 5 år. 

2-3 år. 

Flexibelt vid 

längre projekt. 

2 år med ev. 

förlängning. 

3 år. Minst 1år, 

max 5år. 

2 till 3 år. 2 år. Ev. 

förläning 1 år 

i taget. Max 5 

år. 
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Antalet 

utlandsarbetare 

 Ca 150 st. Ca 30-40 st. Ca 50 st. Ca 150 st. Ca 1400 st. 178 st. 

 

Företagens framtida expatrieringsverksamhet 

När vi ställer frågor om den framtida expatrieringsverksamheten möts vi snabbt av kopplingar 

till den berömda finanskrisen
5
 som de flesta av företagen vi undersökt anser sig vara drabbade 

av. Bortsett kanske från Ericsson som har klarat sig ganska bra under krisen. Men istället 

väljer att dra paralleller till den tidigare it-bubblan i början av 2000-talet som drabbade 

företaget hårt, samt de senaste årens besparingsåtgärder på företaget. De är alla noga med att 

lyfta fram att expatrieringsverksamheten är mycket dyr för företagen. I SAAB:s fall verkar en 

anställd kosta årligen ca en miljon utöver de tidigare kostnaderna som personen bar i 

hemlandet. På Electrolux så uppger man att det rör sig om två till tre gånger kostnaden i 

hemlandet beroende på var den anställde skickas. Eftersom kostnaden är så hög tycker bland 

annat SAAB att det är viktigt att få tillbaka pengarna på något sätt, de talar om ”return on 

investment” på sina expatrierade. Så länge som de ser lönsamhet i att skicka ut expatrierade 

tror dock Löfling på SAAB att de kommer att fortsätta med detta. I SAAB:s fall är det 

avgörande vilka affärer som kommer in i framtiden. De har haft en mycket intensiv fas i 

Sydafrika dit de sålt många stridsflygplan och har varit tvungen att skicka lite fler svenskar dit 

än vad som varit planerat från början. I takt med att planen levererats färdigt kommer troligen 

också antalet expatrierade att minska för SAAB totalt sett.  

 

Alla respondenter anser att antalet expatrierade skiftar väldigt mycket upp och ned 

tillsammans med företagets expansion till nya länder/regioner/marknader, vilket för de flesta 

är nära kopplat till rådande konjunkturläge. 

 

Electrolux, SAAB och SCANIA säger att de har sett sin topp under högkonjunkturen (de 

senaste tre åren) och att man troligen framöver kommer att minska antalet expatrierade. 

Sjölund på Electrolux säger: 

 

”…jag tror dels varför det gått ner nu är konjunkturen, vi har verkligen 

varit tvungna att hålla i plånböckerna, men även att många åker ut på 

treårskontrakt… och just för tre år sedan var det väldigt många som åkte 

ut.” (Karin Sjölund, Electrolux, 2009-04-20 kl. 09.30). 

 

Handlingsmönstret för Scania och Electrolux skiljer sig lite åt nu när expansionen tycks 

minska. Medan Electrolux säger att en konsekvens av osäkerheten just nu blir att de troligen 

inte väljer att förlänga en del kontrakt som löper ut, så menar Scania att de tvärt om kanske 

väljer att förlänga en del kontrakt med ett år, om behovet fortfarande finns. Motiveringen är 

att den stora kostnaden för dem ligger i själva flyttandet ut och hem. Det är alltså billigare att 

behålla de man redan har ute. 

 

En mer positiv inställning till hur många expatrierade företaget förväntas ha i framtiden finns 

hos Handelsbanken och Skanska. Handelsbanken är redan väl etablerade på den svenska 

marknaden med flera kontor. Om banken skall växa så kommer det att ske i utlandet enligt 

dem och därför är det troligt att de kommer att öka antalet expatrierade i framtiden. Även om 

man påpekar att detta bromsas lite i sämre tider och att det inte kommer att ske med någon 

snabb ökning. Hos Skanska ser man ett behov av att öka mobiliteten bland sina medarbetare 

                                                 
5
 Kraftig turbulens på finansmarknaderna fick dramatiska följder med uppsägningar, konkurser och kraftiga fall i 

försäljning och vinster för många svenska företag under hösten 2008 t.o.m. slutdatum för denna studie  
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för att utveckla personalen. Skanska känner sig också lite tvingade att erbjuda internationella 

karriärmöjligheter för att kunna locka till sig bra studenter.  

 

Efter några år med ett stort antal expatrierade ser företagen nu också en chans att utveckla 

policys och annat som berör de expatrierades avtal. På Scania säger man att 2008 var 

”extremt” och att man nu, med en förväntad nedgång i antalet expatriater, kommer att ha mer 

tid att revidera saker i policyn och komma ikapp. Ett liknande förhållande beskrivs hos 

Electrolux som på allvar har börjat titta på en del ”shared service-lösningar” nu när det lugnat 

ner sig lite. Lösningar som innebär att en del administrativ verksamhet flyttas till 

lågkostnadsländer, precis som redan skett med den största delen av produktionen. 

Anledningen till detta är enligt Electrolux att man har krav på sig uppifrån att sänka 

kostnaderna för expatrieringsverksamheten som idag till stora delar är utlagd på externa 

konsulter. På grund av den dystra konjunkturen diskuteras också vilka förmåner som skall ges 

och inte för de anställda och dess partner/familj, en diskussion som Sjölund tycker har fel 

fokus: 

 

”Så börjar man liksom titta på… måste vi ge språkträning eller 

kulturträning?… men det blir liksom som att ta bort fruktkorgen på 

företaget. Det blir den nivån på besparingar…” (Karin Sjölund, 

Electrolux, 2009-04-20 kl. 09.30). 

 

I övrigt letar man ständigt efter möjligheter att förbättra policy och annat för de anställda. En 

tanke som finns är att utveckla den befintliga expatrieringshemsidan som företaget har med 

exempelvis en chatt för de som är ute (anställda och eventuell familj) där de kan upplysa om 

eventuella möten och liknande saker. 

 
Tabell 4 Sammanfattning av företagens framtida expatrieringsverksamhet 

 Handelsbanken Skanska SAAB Tech. Electrolux Ericsson Scania 

Antalet 

expatrierade 

på sikt 

 

Öka Öka Minska Minska Minskat 

kraftigt sedan 

början på år 

2000, numera 

stabil nivå 

Minska 

Orsak till 

ökande/ 

minskande  

antal 

 

Expansion Utv. 

personal, 

Attraktiva 

mot 

studenter 

Utgående 

projekt i 

Sydafrika, 

Konjunktur 

Försiktiga med 

att förnya i 

konjunktur 

Besparingar, 

bättre kontroll 

Osäkerhet 

kring 

konjunkturen  

Övrigt Öka antalet 

expatrierade med 

förnuft 

- Beror på nya 

stora projekt 

likt det i 

Sydafrika 

Utv. policy 

och hemsida, 

Undersök 

kostnadsbesp. 

”shared 

service-

lösningar”  

Har gått från 

att ha nästan 

4000st 

expatrierade 

till att idag ha 

1600st 

Utv. policy, 

hinna ikapp 

 

5.4 Rekryteringsstrategier 

Faser/steg i rekryteringsprocessen 

Företagen har lite olika kriterier för att man skall kunna åka på expatrieringsuppdrag, men de 

stämmer ganska bra överrens. Det enda företaget som sade att de hade direkta riktlinjer för 

detta i sin policy var Electrolux. De har satt upp tre anledningar till att de ska få expatriera 
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istället för att lokalanställa. De övriga beskrev dock ett liknande scenario. Det ska finnas ett 

behov av: 

 

1. Teknisk kunskap, som inte finns lokalt. 

2. Individuell utveckling. En person som Electrolux vill satsa på. 

3. Företagskultur. Att det finns ett behov till spridning av företagskultur. Denna 

anledning är dock ganska ovanlig att det finns behov av, enligt Sjölund på Electrolux.  

    

Gemensamt för samtliga företag är att tjänsten utlyses internt, ofta på intranätet, så att alla kan 

söka tjänsten. Ofta har de en policy att alla tjänster skall utlysas där. På Scania erkänner de 

dock att för de riktigt höga positionerna handplockas personer och dessa tjänster utlyses inte 

alltid. På Electrolux har de ett system där de lägger ut tjänsten på intranätet, men gör en 

notering att det redan finns en ”stark kandidat”. Ibland kanske det inte är tänkt att tjänsten 

skall vara ett expatrieringsuppdrag från början, men det visar sig att de fick en så bra kandidat 

från ett annat land att de kanske bestämmer sig för att göra det till ett sådant, berättar Sjölund 

på Electrolux.   

 

Det är alltså ett behov av kunskap som måste täckas i ett annat land, men som samtliga 

anställda ofta kan söka.  

 

”Det börjar alltid med en rekrytering där ansvarig chef för ett område ser 

ett behov någonstans och bygger upp en kravprofil på den personen. 

Förfrågan sker där.” (Daniel Eriksson, Scania, 2009-05-08 kl. 14.00). 

 

Skanska skiljer sig dock lite från mängden här eftersom de inte fokuserar lika starkt på att det 

måste finnas ett sådant behov. I de flesta fall rekryterar de den kunskapen som finns lokalt på 

respektive ”hemmamarknad”. Skanska väljer istället att skicka personer utomlands på grund 

av personens individuella utveckling (punkt 2) och därför blir också rekryteringen lite 

annorlunda. För deras del sker den internt i exempelvis Sverige vartefter den anställde med 

familj sedan skickas till USA. På Handelsbanken och flera av de andra företagen som ofta vill 

fylla en position (punkt 1) så skulle motsvarande rekrytering av en svensk anställd ske i USA 

för en position där, med stöd av personalavdelningen i Sverige.       

 

SAAB beskriver att de främst tittar på kompetens bland de som sökt för att se vilka som är 

lämpliga för uppdragets utformning. Efter detta för de en diskussion om vilka som kan passa 

för den här typen av arbete. Löfling på SAAB säger: 

 

”Man måste vara en person som har större öron än mun… man måste 

vara öppen för förändringar och att lära sig. Man måste kunna hantera 

kulturskillnader utan att bli skogstokig” (Johan Löfling, SAAB Tech., 

2009-04-17 kl. 10.00). 

 

Efter detta kommer de förhoppningsvis fram till att några är intressanta och tar in dessa för 

intervjuer. Det fungerar likt ett vanligt anställningsförfarande. Så småningom har de kanske 

mellan två till tre personer som det väger mellan och då kopplas en intern expatrieringsgrupp 

in som kör en speciell intervju kring själva utlandsplaceringen. De har då inget att göra med 

själva arbetet utan de berättar och beskriver istället hur det är att arbeta utomlands, vilka 

regler som gäller osv. De frågar också vad familjen tycker om att eventuellt flytta. Ett 

liknande arbetssätt beskrivs av de andra företagen också. På Electrolux sköter de dock inte 

hela biten själv utan har i dagsläget denna verksamhet hos en extern konsultfirma i London. 
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De ringer familjen och håller en liknande telefonintervju. På SAAB bjuds partnern in till 

dessa samtal, men det sker separat, för att inte den som är ”jättetänd” på arbetet skall ”döda” 

alla andra åsikter. På SAAB vill de nämligen få reda på om de verkligen är med på detta och 

förstår vad det innebär. 

 

De anställdas inställning 

Inställningen till utlandsuppdrag är övervägande bra hos de anställda tycker de flesta. Många 

påpekar dock att det är svårt att veta hur många som har en sämre inställning, eftersom de 

söker själva och sällan eller aldrig blir tvingade att åka.  

 

Inställningen att åka utomlands varierar beroende på land och stad hos Handelsbanken. Städer 

som New York och London är alltid populärt, dit får de många ansökningar. Medan det i 

andra länder kan vara svårare att få kvalificerade ansökningar. Trots detta är det sällan som de 

inte kunnat rekrytera på grund av att de inte haft tillräckligt bra sökande.   

 

På Skanska ser de att det finns skillnader i inställning kopplat till ålder och karriärsituation. 

Unga är mer mobila och tycker inte att det är någon större uppoffring. Medan äldre ser tvärt 

om på det och också därför förväntar sig högre kompensationer. Det bör dock poängteras att 

detta ofta hänger ihop med att äldre som flyttar också vanligtvis har familj och därför ställer 

högre krav. Dahlberg på Skanska är noga med att påpeka att hans personliga reflektion är att 

människor reser mer idag och att det är naturligt för många att ta sig bort från hemmet. 

Dahlberg säger också:  

 

”Idag tycker många att det är lite av ett erkännande, ett bevis på att man 

gjort något bra och att man är en person som ens arbetsgivare vill satsa 

på” (Martin Dahlberg, Skanska, 2009-04-15 kl. 16.00). 

 

Löfling på SAAB upplever att inställningen varierar. Vissa är jättepositiva medan andra är 

mindre positiva. Han tror att detta beror på personlighet. Han gör jämförelser mellan personer 

som på sin semester reser runt för att se så mycket som möjligt av världen och personer som 

tycker att det är väldigt skönt att ställa upp sin husvagn på samma camping år efter år. 

Inställningen till att expatriera till Sydafrika har blivit bättre hos SAAB:s anställda efter att 

fler och fler kommit hem och berättat om deras bra erfarenheter och därmed slagit hål på 

fördomar.  

 

På Electrolux och Scania är det övervägande intrycket att inställningen är positiv bland de 

anställda. Men de är försiktiga med att ge en för bra bild av livet som expatrierad. På 

Electrolux vill de inte locka för mycket, utan det viktiga är att personernas inställning att åka 

utomlands är positiv och finns där från början. Scania säger att de anställda har en så kallad 

återanställningsrätt när de kommer tillbaka, vilket de tror bidrar till att många ser väldigt 

positivt på att åka i väg några år.   

 

På Ericsson har de märkt skillnader på hur de anställda tänker kring expatriering. Förr kunde 

det låta:  

 

”Nu har pappa fått nytt jobb, så vi flyttar och du stannar hemma och går 

på Sigtuna (internatskola i Stockholm, vår anmärkning)” (Cecilia Calais, 

Ericsson, 2009-05-05 kl. 12.00) 
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Idag menar Calais på Ericsson att föräldrarna, i alla fall i Sverige, tar ett större ansvar för 

barnen. Det finns en hög medvetenhet hos föräldrarna. Många föräldrar har inställningen att 

det är en otrolig chans för barnen att flytta utomlands och att gå på internationell skola för att 

lära sig tala engelska flytande. Om barnen uppskattar det lika mycket som föräldrarna framgår 

tyvärr inte. På det sättet har rekryteringen förändrats, fler ser det som en positiv merit för 

barnen, vilket förbättrat inställningen, berättar Calais.        

 

Utlandsuppdragets inverkan på karriären 

På Ericsson ställs det ofta som krav att den anställde skall ha varit utomlands en tid för att den 

skall nå högre positioner. Här har de dock stött på lite problem vid några få tillfällen då chefer 

som de valt att satsa på sedan inte velat ta uppdrag utomlands. Därför arbetar de nu 

kontinuerligt med interna undersökningar bland höga chefer/potentiella chefer där en av 

frågorna som ställs är om utlandstjänst är aktuellt nu, inte aktuellt eller aktuellt i framtiden.  

 

De flesta är positiva i dessa undersökningar berättar Calais. Skälen som uppges om de inte är 

positiva är exempelvis att de har en ny tjänst och att expatriering därför inte är aktuellt för än 

om ungefär två år. Det kan också vara på grund av personliga skäl, exempelvis att barnen går i 

skola hemma och inte vill/kan flytta eller att partnern inte kan ge upp sin karriär. 

    

Scania upplever att de som söker utlandsuppdrag ofta ser det som en chans till ett nästa steg i 

karriären. Något som stämmer väl in på beskrivningarna hos de övriga företagen. Men i 

verkligheten är det inte säkert att det alltid ger en skjuts uppåt i karriären. Detta är de tydliga 

med att informera om på till exempel Handelsbanken innan de anställda åker ut. 

 

”…det är inte så att när du kommer hem får du ett kanonjobb, så fungerar 

det inte i Handelsbanken. Du måste söka ditt jobb även när du ska hem” 

(Lou Hallenberg, Handelsbanken, 2009-04-15 kl. 09.30). 

 

Samtliga företag är rörande överrens om att flera av de som idag sitter på ledande positioner i 

företagen har erfarenhet från utlandet. På frågan om det är ett direkt krav svarar de flesta att 

det inte är ett direkt krav, men det är lite underförstått att erfarenheten från utlandsuppdrag 

ska finnas. Det är egentligen bara Ericsson som sticker ut hakan och uttrycker det som ett mer 

eller mindre formellt krav för höga positioner inom företaget.    

 

Personalrekryteringens utveckling över tid 

På Handelsbanken har inte så mycket förändrats över tid. De har möjligen stött på lite mer 

problem med att tillsätta platser utomlands under tiden det var brinnande högkonjunktur 

eftersom det fanns så många lediga positioner samtidigt i Sverige. På Skanska beskriver de en 

utveckling där det är mer attraktivt att resa och arbeta utomlands, speciellt bland yngre 

generationer (se avsnittet de anställdas inställning).  

 

Om fokus istället flyttas från direkta förändringar i antal som expatrieras, samt till vilka länder 

de anställda expatrieras, till hur rekryteringen har förändrats över tid utifrån ett 

individperspektiv så skiljer sig Electrolux från de övriga företagen. För något år sedan började 

de uppmärksamma de medföljande lite mer än andra företag och införde ett litet tillägg i lön 

för den medföljande om den förlorade sin inkomst och kunde visa att han/hon arbetat heltid 

innan. På Electrolux påpekar de att summan inte ersatte någons inkomst fullt ut, det fungerade 

mer som ett litet bidrag för att visa att företaget brydde sig. Sjölund på Electrolux berättar 

också att flera företag har diskuterat detta men att de nog är bland de första företagen att 

verkligen skriva in det i deras policy. Hon känner inte direkt till något fall där förlusten av den 
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medföljandes inkomst varit en avgörande faktor för att inte åka. Varför de ger bidraget är just 

för att visa att de bryr sig lite extra om de som gett upp/tagit paus sin karriär. Skanska har 

också pratat om att införa ett bidrag. Tanken med det är att det ska hjälpa den medföljande att 

utnyttja tiden utomlands konstruktivt i 2-3 år. Dahlberg på Skanska betonar dock att de siktar 

på att få den medföljande i arbete och att de arbetar för att stötta dem i det. 

 

Calais på Ericsson beskriver att förändringarna över tid inte varit speciellt stora vad det gäller 

rekryteringen. Hos Ericsson har de alltid varit noga med att rekommendera de som åker att se 

det som en möjlighet för alla i familjen. Den medföljande måste ha en egen plan, att vilja göra 

det bästa av situationen. Idag underlättar ju även tekniken väldigt mycket, studier kan 

bedrivas distans, kontakt kan hållas över internet mm. Hon påpekar att det i vissa fall är ett 

enklare steg att ta för individen.  

 

”Förr skickades de ju ut verkligen ut till ett svart hål… idag är de så 

mycket bättre förberedda” (Cecilia Calais, Ericsson, 2009-05-05 kl. 12.00) 

 

På Scania redogör man för en liknande bild där policyn inte direkt ändrats men att världen 

blivit lite mindre idag än för 20-30 år sedan. Internet och lågprisflyg nämns som exempel. 

 

Par med varsin karriärs inverkan på personalrekrytering 

Handelsbanken berättar att det händer att de fått ett nej när det väl blivit skarpt läge. Men då 

har det oftast funnits lite tveksamheter med i bilden från första början. Hallenberg på 

Handelsbanken berättar att de nyligen haft en sådan familj där alla var sugna att åka, men där 

hustrun sa nej i sista stund på grund av att hon hittat sitt drömjobb hemma.  

 

Bland övriga företag verkar de genomgående inte uppleva att personalrekryteringen påverkas 

i någon större grad av par med varsin karriär. Detta beror enligt respondenterna troligtvis på 

att dessa par inte söker till utlandstjänster i samma utsträckning. De menar att de som söker 

redan har bestämt att de vill satsa på den enes karriär en tid framöver.  

 

”Min känsla är att familjerna redan tagit beslutet att man skall satsa på 

den ena partnerns karriär i förhållandet, kanske fem till tio år.” (Cecilia 

Calais, Ericsson, 2009-05-05 kl. 12.00) 

 

”När vi kommer in i själva processen så tror jag den anställde redan har 

diskuterat det här hemma och då är det så att säga klart.” (Daniel 

Eriksson, Scania, 2009-05-08 kl. 14.00). 

 

”Jag får sällan höra om de här som fick erbjudande att åka… men där 

partnern sa nej.” (Johan Löfling, SAAB Tech., 2009-04-17 kl. 10.00). 

 

Idealet som eftersträvas är ju givetvis att de ska hitta uppdrag för båda, men det går inte alltid 

säger Löfling på SAAB. De har styrt över mer och mer mot en fast policy och Löfling berättar 

att om det inte passar för den anställde så är det kanske fel person att skicka. 

 

Landstinget och kommuner behöver inte ge tjänstledigt utifrån någon regel berättar Löfling 

vidare. I värsta fall kan därför den medföljande tvingas säga upp sig. Men Löflings 

erfarenheter från tiden på SAAB är att det brukar lösa sig med tjänstledighet i de flesta fall. 

Tjänstledighet är det som är vanligast för den medföljande. På frågan om de samarbetar med 

andra företag för att exempelvis hjälpa partnern att få arbete utomlands blir svaret att han inte 
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tror att fallet är så, men om det gäller något av de större företagen tror han att de har en del 

kontakt med varandra. De ger och de tar. Om den medföljande exempelvis arbetar på Ericsson 

så kan SAAB höra av sig dit och fråga om de har något uppdrag på gång i Sydafrika.  

 

På Electrolux och Skanska så de den karriärassistans som partnern efterfrågar, de anser sig 

vara ganska flexibla, de ställer ofta upp med det partnern efterfrågar. Det finns dock många 

som inte väljer att arbeta utomlands. Detsamma gäller på Skanska. Oavsett om det är en man 

eller en kvinna, familj eller inte så försöker de individanpassa sina tjänster. De tror inte att ett 

statiskt bidrag ger något mervärde för individerna eftersom alla har olika behov.  

 

Arbetstillstånd 

Skanska anlitar externa konsulter som gör en evaluering av den medföljandes meriter och 

tittar på möjligheterna för han/hon att ta ett arbete i det aktuella landet. De hjälper också till 

med arbetstillstånd i den mån det är möjligt att få och de tittar även på vilken eventuell 

kompetens som saknas för att i så fall kunna bättra på den. Kan personen tänka sig att arbeta 

med något helt annat utomlands så är ju det också ett alternativ berättar Dahlberg på Skanska. 

Både Skanska och SAAB lyfter fram problemen kopplade till speciella yrken som exempelvis 

tandläkare, jurist och läkare. Det kan då vara omöjligt att fortsätta att arbeta med det i ett 

annat land.  

 

”Har du en juristexamen från Sverige är det rätt jobbigt att jobba i 

Sydamerika t.ex.” (Martin Dahlberg, Skanska 2009-04-15 kl. 16.00). 

 

Många länder vill prioritera sin egen arbetskraft och Sjölund på Electrolux berättar att de 

faktiskt hade problem att expatriera en anställd (utan partner) för personlig utveckling till 

Brasilien (få kunskap). Där vägrade de utfärda arbetstillstånd eftersom motiven ansågs vara 

för svaga och de tyckte att de kunde anställa en Brasiliansk person med samma kunskap 

istället.  

 

Ericsson är påverkad av problemet sedan länge och ingår i en grupp/förening som kallar sig 

”Permits foundation”. De lobbar mot regeringar runt om i världen för att förenkla för den 

arbetande och partnern att få arbetstillstånd i länder utanför EU.  

 

Partners på Scania har ganska goda möjligheter att få arbete utomlands även i länder som 

traditionellt är svåra att få arbetstillstånd i. Tack vara så kallade ”joint ventures” 

(samriskföretag) möjliggör det juridiskt för partnern att lättare få arbetstillstånd i exempelvis 

USA, om han/hon skulle vilja det.   
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Tabell 5 Sammanfattning av rekryteringsstrategier 

 Handelsbanken Skanska SAAB Tech. Electrolux Ericsson Scania 

Faser/Steg i 

rekryterings-

processen 

 

Behov 

identifieras. 

Tjänsten utlyses 

internt. (1) 

Yrkeskunskap. 

(2)Person. (3) 

Familj 

Tittar på 

person och 

behov av 

individuell 

utveckling 

Behov 

identifieras. 

Tjänsten 

utlyses internt. 

(1) 

Yrkeskunskap

. (2)Person. 

(3) Familj 

Behov 

identifieras. 

Tjänsten 

utlyses internt. 

(1) 

Yrkeskunskap

. (2)Person. 

(3) Familj. 

Externa 

konsulter 

sköter stor del 

Behov 

identifieras. 

Tjänsten 

utlyses 

internt. (1) 

Yrkeskunska

p. (2)Person. 

(3) Familj 

Behov 

identifieras. 

Tjänsten 

utlyses internt. 

(1) 

Yrkeskunskap. 

(2)Person. (3) 

Familj 

De anställdas 

inställning 

 

Bra. Men varierar 

beroende på land 

Bra. Men 

skillnader 

finns 

kopplat till 

ålder och 

karriär 

Bra. Men 

varierar 

beroende på 

personlighet 

och land. 

Bra. 

Försiktiga 

med att 

marknadsföra 

expatlivet som 

något 

fantastiskt, då 

åker fel 

personer. 

Bättre idag. 

Många ser 

det som en 

chans för 

barnen att gå 

int. skola. 

Bra. Flesta 

positiva. Ser 

det som ett 

nästa steg i 

karriären. 

Försiktiga med 

att ”blåsa upp” 

expatlivet. 

Utlandsupp-

dragets 

inverkan på 

karriären 

Ett naturligt steg 

vidare i karriären 

för vissa. I 

verkligheten 

ingen garanti 

Ett naturligt 

steg vidare i 

karriären för 

vissa. I 

verkligheten 

ingen 

garanti. 

Ett naturligt 

steg vidare i 

karriären för 

vissa. I 

verkligheten 

ingen garanti. 

Ett naturligt 

steg vidare i 

karriären för 

vissa. I 

verkligheten 

ingen garanti. 

Formellt krav 

på högre 

chefer att ha 

arbetat 

utomlands. 

Interna 

undersökning

ar. 

Ett naturligt 

steg vidare i 

karriären för 

vissa. I 

verkligheten 

ingen garanti. 

Personal-

rekryteringens 

utveckling över 

tid 

Inga större 

förändringar. 

Vissa svårigheter 

under 

högkonjunkturen. 

Har tidigare 

inte 

expatrierat 

speciellt 

många. 

Har svårt att 

uttala sig om 

utvecklingen. 

Tillägg i lönen 

om partnern 

mister sin 

inkomst från 

ett heltidsjobb 

Inga större 

förändringar. 

Idag är de 

som åker 

bättre 

förberedda. 

Policyn är 

ganska lika. 

Men världen 

har troligtvis 

blivit ”lite 

mindre”. 

Par med varsin 

karriärs 

inverkan på 

personal-

rekrytering 

Påverkar. Ibland 

fått ett nej från 

partnern när det 

blivit ”skarpt 

läge” 

Vet ej. 

Dessa söker 

troligtvis 

inte. 

Vet ej. Dessa 

söker 

troligtvis inte. 

Vet ej. Dessa 

söker 

troligtvis inte. 

Viss 

inverkan. 

Dessa söker 

troligtvis 

inte. 

Vet ej. Dessa 

söker troligtvis 

inte. 

Arbetstillstånd Erbjuds ej 

partnern 

Ja. Flexibla 

efter den 

medföljande

s behov  

Erbjuds ej 

partner 

Erbjuds ej 

partnern 

Erbjuds ej 

partnern. 

Jobbar aktivt 

för att 

förbättra 

villkor 

Ja i vissa fall, 

då tack vare så 

kallade ”joint 

ventures” 

 

5.5 Expatrieringsstrategier 

Skillnader mellan att expatriera män och kvinnor 
Tidigare nämnde vi att det idag är ungefär 30 % kvinnor som expatrierar på Handelsbanken. 

Över tid kan en utveckling anas då det för ungefär 20 år sedan endast var ungefär 10 % 

kvinnor. Siffran är ändå låg då det faktiskt är fler kvinnor än män i Handelsbankens koncern. 

Rent statistiskt borde det därför även vara fler kvinnor än män på utlandsuppdrag, menar 

Hallenberg. Hon tycker emellertid att de är på rätt väg. Vid expatriering tar Handelsbanken 

ingen hänsyn till om det är en kvinna eller en man som expatrieras. Hon ser heller inga 

skillnader vid expatriering av män och kvinnor och är osäker på om det överhuvudtaget finns 

några skillnader. Hallenberg uttrycker sig på följande sätt när hon får frågan om det skulle 

vara intressant att undersöka skillnader och om det kan påverka expatrieringen:  
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”Ja det skulle vara intressant att undersöka om det kan påverka. Men jag 

har aldrig hört en kvinna säga att hon inte fått jobbet bara för att hon var 

kvinna utomlands” (Lou Hallenberg, Handelsbanken, 2009-04-15 kl. 

09.30). 

  

Däremot upplever Hallenberg att attityder mot män och kvinnor kan skilja beroende på kultur. 

Hon tar som exempel att det i Storbritannien och Spanien är lite av maskulina kulturer men att 

de trots detta valt att expatriera många kvinnor till dessa miljöer och då även på ledande 

befattningar. Hallenberg har inte upplevt att det är svårare att expatriera kvinnor än män på 

grund av att männen har svårare att ge upp sina karriärer. Hon upplever det snarare som att 

män gärna förändrar sin situation. Hon citerar en man som valt att följa med: 

  

”Näe, jag säger upp mig från mitt jobb. Det löser sig väl sen. Jag blir 

hemmaman. Det skall bli trevligt” (Lou Hallenberg, Handelsbanken, 2009-

04-15 kl. 09.30). 

  

Hallenberg säger dock att dessa gånger har det inte varit någon som varit i karriären. Hon 

menar att de inte haft den typen av arbeten och påstår att det då troligtvis inte gällt par med 

varsin karriär. Eriksson beskriver det på samma sätt som Hallenberg. Han har inte heller sett 

några skillnader vid expatriering av män och kvinnor. Han säger dock att det kan bero på att 

de bara har sju kvinnor ute för tillfället. Han beskriver också att de behandlar alla lika och att 

det inte finns några speciella problem eller möjligheter kopplat till om det är en man eller 

kvinna som expatrieras.  

  

På Scania är det fortfarande, som sagt, relativt mansdominerat sett på fördelningen mellan 

män och kvinnor. Andelen kvinnor på Scania ökar dock varje år. Global HR-statistik visar att 

17 % av Scanias anställda idag är kvinnor, enligt Eriksson på Scania. Han menar vidare att 

även andelen kvinnor i ledande befattningar ökar varje år även om nivån är låg men att under 

en femårsperiod så har andelen fördubblats. 

  

Denna upplevelse bekräftas också av Dahlberg på Skanska. Han beskriver att han rent 

spontant inte kan se några skillnader mellan att expatriera män och kvinnor och menar att det 

inte bör ses som att det bara är en man eller en kvinna som expatrieras. Han menar istället att 

det nästan alltid är en familj som expatrieras, vilket troligtvis medför att eventuella skillnader 

suddas ut.  

  

Sjölund på Elektrolux beskriver att hon upplevt det som att de kvinnor som åkt ut med familj 

har det jobbigare än de män som åker ut med familj. Hon menar att det i den traditionella 

expatrierade familjen är underförstått att kvinnan skall sköta allt som har med hemmet och 

barnens skola att göra och att männen därför ställt högre krav på att kvinnan skall behålla lite 

av sin roll som hon hade hemma också. Kvinnorna skall alltså både arbeta och se till att allt 

fungerar hemma medan de medföljande männen istället har inställningen att det är företaget 

som borde hjälpa till i situationen. Hon tror helt enkelt att en kvinna som expatrieras med 

familj får dra ett större lass än en man som expatrieras med familj.  

  

Sjölund ser också en skillnad i att kvinnorna tenderar att ställa lägre krav initialt än männen 

och att kvinnorna eftersom kommer på att borde ställt högre krav på exempelvis boende. Det 

verkar dock vara mer utav en trosföreställning. Kvinnorna tror att männen tar för sig mera 

trots att män och kvinnor erbjuds samma möjligheter från företagets sida.  Kvinnor verkar ha 

en föreställning om att alla andra har det bättre än de själva. 
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Vid en närmare granskning av vilka möjligheter expatriering av en kvinna kan medföra 

uttrycker sig Sjölund på detta sätt: 

  

”Om man har barn så tror jag att det är en jättebra förmån för mannen att 

vara hemma, om man väljer det. Om man kan acceptera den rollen” 

(Karin Sjölund, Electrolux 2009-04-20 kl. 09.30). 

   

På Ericsson beskriver Calais att det upplevs som att medföljande män under utlandsuppdragen 

är aktivare än medföljande kvinnor. Männen driver egna företag och ser oftare till att ha något 

att göra. Men det finns givetvis också de som är lyxmän. Hon uttrycker att det också kan vara 

en nödvändighet i vissa länder och tar Sydafrika som exempel. Där finns det inga publika 

transporter så om barnen vill träffa kompisar måste en förälder skjutsa dem. Hon menar att i 

samhällen liknande Sydafrika bygger det nästan på att en förälder måste vara hemma för att 

sköta allt det praktiska runt omkring.  

  

Löfling på SAAB ser inte alls några skillnader mellan att expatriera kvinnor eller män och 

säger att SAAB inte heller behandlar kvinnor som expatrierar annorlunda än män. Han 

beskriver det på följande sätt: 

  

”Nej, vi gör ingen skillnad på det. Vi struntar i vem som expatrierar. Det 

är ju inte så att de skulle få en bättre uppgörelse bara för att mannen skall 

tänka sig att följa med och vara hemma. Det finns inte” (Johan Löfling, 

SAAB Tech., 2009-04-17 kl. 10.00). 

 

Problem/möjligheter kopplat till den expatrierades ålder och familjesituation 

Löfling på SAAB säger inledningsvis att han inte direkt ser några kopplingar till ålder och 

familjesituation vid rekryteringen. Men han ändrar sig efter en stund och berättar om ett fall 

där exempelvis en kvinna skulle vara mammaledig och då resonerade familjen att hon lika 

gärna kunde vara det utomlands. Där underlättade det rekryteringen. Annars varierar det 

väldigt mycket mellan familjer. Men han har ändå uppfattningen att det borde vara lättare att 

expatriera med barn innan skolåldern för då väljer ofta någon i familjen att vara hemma, 

barnen ställer inte heller samma krav på att bli skjutsade vilket minskar problemen. Han 

menar vidare att det sedan nog blir lite roligare igen när de är gamla nog att köra bil och 

kanske plugga på college, att det då blir en helt annan frihet. 

 

Handelsbanken menar att åldern på de som åker är väldigt varierat. Men många har ju familj 

och barn med sig, så det säger ändå något om åldern. Många ser det som ett bra tillfälle att ha 

små barn när man flyttar utomlands. Den ena partnern kan ju då avstå från att arbeta och 

istället koncentrera sig på familjen och barnen i några år, säger Hallenberg på Handelsbanken.     

 

På Electrolux är det inte uttalat att de tittar på familjesituationen. Där tittar de på tjänsten och 

personen. Om de sedan har familj eller inte, det kommer i ett senare skede. Sjölund säger att 

det självklart innebär mer förberedelser och arbete kring familjer, exempelvis att finna skola 

åt barnen, större bostad mm. 

 

De som åker på utlandsuppdrag är ofta minst kring 40 år på Scania, vilket beror på att de då 

ofta har den nödvändiga erfarenheten som krävs för att de skall kunna ta lite tyngre arbete 

som kräver mer erfarenhet. 
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På frågan om var i karriären en person befinner sig kan tänkas påverka rekryteringen svarar 

Löfling på SAAB att det inte gör det. Möjligtvis kan personen själv åka av olika orsaker. Är 

personen högt uppe i karriären inbillar sig Löfling att det ibland kan vara en 

”solnedgångsgrej”. Personerna gör ett utlandsuppdrag något år för att sedan gå i pension. Är 

personen istället yngre upplever Löfling att de tänker att de vill dra igång karriären och 

därmed tar alla chanser de får. 

 

På Skanska säger de som vi tidigare nämnt att de lite äldre ofta ställer lite högre krav. Det 

finns även lite svårigheter att expatriera de som har höga tjänster och kommit långt i karriären 

eftersom de då måste hitta någon ersättare till den personen i hemlandet. Skanska är dock 

noga med att påpeka att de försöker gå individen till mötes och vill vara flexibla efter 

önskemål från den anställde.  

   

Support före och under utlandsuppdrag 
Överlag uttrycker samtliga respondenter på våra undersökta företag att de försöker förbereda 

familjerna i god tid om vad expatriering innebär. De vill att de som åker ut skall vara bra 

förberedda genom att det skall ha tagits flera diskussioner vid köksbordet och att familjerna 

resonerat om vad utlandsuppdraget betyder. De vill inte att beslutet att expatriera skall tas 

hastigt. Detta främst på grund av att det lätt medför en ökad risk för att uppdraget misslyckas. 

 

Något som betonas på Scania är att hela familjen ska känna att paketet med förberedelser är 

till för hela familjen. Den medföljande partnern och barnen ingår alla i de generella villkoren 

som inkluderar försäkringar osv. Kulturella förberedelser köps in av konsulter på Scania och 

de erbjuds alla familjemedlemmar. De framhäver även vikten av att få med familjen så tidigt 

som möjligt i förberedelserna, gärna redan sex månader innan utresedag. De menar att det gör 

att de medföljande känner sig mer delaktiga.  

 

På Skanska betonar de vikten av att finnas till hands när expatrierade har kommit på plats. De 

menar att det är mycket som de expatrierade inte väntat sig och de vill kunna tillhandahålla 

alla praktiska tjänster som de kan tänkas ha behov av och de vill fungera som ett stöd. 

 

Electrolux bidrar de med kulturträning och språkträning till de anställda och dess 

medföljande. De erbjuder också karriärcoachning för partnern. Dock menar Sjölund på 

Electrolux att det är ganska få som efterfrågar denna typ av support och att det inte alls är 

vanligt att någon vill ha det. 

 

Annan support som de bidrar med på Electrolux är också exempelvis att de försöker hjälpa till 

med att hitta ett arbete åt de medföljande. Det verkar dock också som att det är få som vill ha 

denna support. Varför det är så vet inte Sjölund men hon tror att det kan bero på att de tycker 

sig kunna vilja fixa det själv eller att de inte vill arbeta. De hjälper även till med att hitta dagis 

åt barnen för att båda skall kunna arbeta under expatrieringen.  

 

Liksom de andra företagen arbetar Handelsbanken med att de som expatrierar skall få någon 

form av stöttning. Det kan vara att någon personalavdelning eller ”relocation-konsult” bidrar 

med support och då handlar det främst om att familjen får titta på bostadsområden, skolor osv. 

 

Under expatrieringen har Handelsbanken så kallade ”trepartssamtal” med den anställde. Då 

pratar Hallenberg och chefen utomlands med den anställde och det sker ungefär en gång per 

år. De träffas även vid andra tillfällen så att den anställde ska känna att de bryr sig. De 

försöker därefter ha en kontinuerlig dialog med den anställde från att den fått arbetet 
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utomlands till att den har kommit på plats. Syftet med att de bidrar med support under 

expatrieringen, menar Hallenberg, är att Handelsbanken inte är intresserad av att någon skall 

behöva må dåligt under expatrieringen. Om någon mår dåligt kommer de också att göra ett 

dåligt arbete. De gånger det har hänt att någon mått dåligt har de gjort en ”snygg 

hemtagning”.  

 
Tabell 6 Sammanfattning av expatrieringsstrategier 

 Handelsbanken Skanska SAAB Tech. Electrolux Ericsson Scania 

Skillnader 

mellan att 

expatriera män 

och kvinnor 

 

Inga skillnader. Inga 

skillnader. 

Inga skillnader Kvinnor har 

det jobbigare 

och en 

föreställning 

om att andra 

har det bättre 

än de själva. 

Medföljande 

män aktivare 

än 

medföljande 

kvinnor. 

Inga 

skillnader. 

Problem/ 

möjligheter 

kopplat till den 

expatrierades 

ålder och 

familje-

situation 

De som har barn 

ser möjligheter i 

att den ena 

partnern kan vara 

hemma.  

Försöker 

gå 

individen 

tillmötes.  

Enklare att åka 

för en familj 

när barnen är 

riktigt små, 

eller när de är 

äldre och har 

körkort. 

”Solnedgångsr

esor”. 

Fler 

förberedelser 

kring 

expatriering av 

en familj. Gör 

inte skillnad 

mellan 

anställda pga. 

familj eller 

inte. 

De som har 

barn i 

skolåldern ser 

möjligheter.  

Nej, rätt 

person på rätt 

plats är vad 

som gäller.  

Support före 

och under 

utlands-

uppdrag 

Använder sig av 

relocationkonsult. 

De som 

expatrierar får 

någon form av 

stöttning. Har 

”trepartssamtal” 

med den anställde 

och kontinuerlig 

dialog 

Anser att 

det är 

viktigt att 

finas till 

hands. 

Erbjuder 

förberedelser. 

Erbjuder 

karriärcoachni

ng för 

partnern. 

Hjälper till 

med att hitta 

arbete åt den 

medföljande. 

Erbjuder 

förberedelser. 

Erbjuder 

förberedelser. 

 

5.6 Alternativa strategier 

Alternativ till expatriering 

På Handelsbanken berättar de att man inte direkt använder några alternativ till expatriering. 

Men i vissa speciella fall har de som arbetar med IT inom banken använt sig av andra 

alternativ. När ett betalningssystem skulle implementeras i Ryssland så räckte det exempelvis 

med att banken skickade ett gäng tekniker en gång i månaden för att personalen inte skulle bli 

överflödig. De åkte över och arbetade i en månad och åkte sedan hem i en månad osv.  

 

Så hade de troligtvis inte gjort för några år sedan, berättar Hallenberg på Handelsbanken. 

Istället hade de skickat en expatrierad som fått ett mycket större arbetsområde. Nu skickades 

det istället in fler med expertkunskap, direkt när det efterfrågades.  

 

På Skanska har de inställningen att vara flexibel och gå de anställda till mötes så långt det går. 

Kan de lösa expatrieringen med korttidsuppdrag eller genom att den anställde pendlar gör de 

gärna det. De tittar på det utifrån de enskilda fallen med hänsyn till praktiska begränsningar.  

 

Löfling på SAAB tycker personligen att företaget kunde vara bättre på att erbjuda alternativ 

och vara mer flexibla. En lösning som han ser är att den anställde skickas ut men inte partnern 

och istället erbjuds den anställde fler hemresor och andra möjligheter för familjen att träffas 
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på. Kortare uppdrag är kanske också ett alternativ enligt honom, då exempelvis ett sex 

månaders uppdrag. Men om den ena partnern inte åker med så skall det kommas ihåg att det 

ställs andra krav på honom/henne. Löfling säger:  

 

”Är man den som är kvar i Sverige så ställs ju större ansvar på att hämta 

ungar och aktiviteter… att ordna med huset… bilen…” (Johan Löfling, 

SAAB Tech., 2009-04-17 kl. 10.00). 

 

Tekniska lösningar underlättar givetvis för den som redan expatrierat för att hålla kontakten 

med vänner och släkt som är hemma. Men expatriering kan inte ersättas med hjälp av ett 

elektroniskt medium, tror Löfling på SAAB. 

 

Electrolux finner frågan om alternativa strategier mycket intressant och Sjölund drar 

paralleller till hur deras bokningssystem ser ut för tjänstresor. Där kan chefer välja exempelvis 

videokonferens istället för en resa till Bryssel i två dagar för att spara pengar och slippa resa. 

Sjölund har dock svårt att se hur exempelvis sådana möjligheter skulle kunna ersätta annat än 

tjänstresor. Pendlaruppdrag existerar när familjen inte kan följa med, men det finns stora 

nackdelar med detta. Det sliter det oerhört mycket på personen som reser, det blir dyrt för 

företaget med resor och hotell och det är väldigt knepigt rent skattemässigt. I dessa fall krävs 

det att företaget lägger stora resurser på att kontrollera var den anställde befinner sig för att 

undvika dubbelbeskattning.   

 

På Ericsson lyfter de fram samma orsaker som Electrolux till att de försöker undvika 

pendlaruppdrag. Skatterättsligt beskrivs det som väldigt svårt. På Scania finns det de som 

veckopendlar, men de omfattas inte av expatrieringsverksamheten. På Scania finns det regler 

som säger att alla resor under tre månader skall kallas för tjänstresor. Efter detta så krävs det 

avtal för att reglera vissa saker enligt rådande företagspolicy.      

 

Tidsbestämda policys kring dessa alternativa kontrakt liknar varandra hos Ericsson, Scania 

och Electrolux. De ser ut enligt nedan: 

 

 
 

 
Tabell 7 Sammanfattning av alternativa strategier 

 Handelsbanken Skanska SAAB Tech. Electrolux Ericsson Scania 

Alternativ till 

expatriering 

 

Använder inte 

direkt några 

alternativ dock i 

vissa fall bland de 

som arbetar med 

IT. 

Har en 

inställning 

om att vara 

flexibel och 

gå de 

anställda till 

mötes. Går 

en 

expatriering 

lösa med 

alternativ 

och det 

önskas så är 

det ok. 

Önskar de var 

bättre på att 

använda 

alternativ. 

Tror inte att 

det går att 

ersätta 

expatriering 

med hjälp av 

elektroniska 

medium. 

Använder 

ibland 

videokonferen

s istället för 

affärsresor. 

Svårt att se att 

det skall 

kunna ersätta 

annat än 

affärsresor.  

Försöker 

undvika 

pendlaruppdra

g. Anser att det 

är 

problematiskt 

rent 

skattemässigt. 

Finns de som 

veckopendlar 

men de 

omfattas inte 

av 

expatrierings-

verksamheten.  

Pendlar-

uppdrag 

Tjänstresor Normalt expatrieringskontrakt på 3 år ev. förlängning av 

expatrieringskontrakt 

6-12 

månader 

0-6  

månader 

12-36 

månader 

36-60 

månader 

Tid 

Figur 5 Exempel på tidsbestämda policys för alternativa kontrakt 
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6. ANALYS 

För att vår analys ska bli lättare att följa har vi försökt att använda samma struktur på detta 

avsnitt som för empirin. Under avsnittet rekryteringsstrategier har det dock varit svårt att 

behålla samma struktur som empirin har. Detta främst på grund av att en stor del av denna 

analys varit gränsöverskridande mellan de olika underteman som ingår i 

rekryteringsstrategier. Vår analys utförs genom att vi gör jämförelser mellan våra undersökta 

företag sinsemellan för att verifiera och utforska olika samband mellan deras skilda 

erfarenheter. Genom detta försöker vi hitta mönster som vi därefter ämnar diskutera och 

jämföra mot vår tidigare utvecklade litteraturöversikt. 

 

  

6.1 Rekryteringsstrategier 

Företagens rekryteringsstrategier för expatriering liknar på många sätt rekryteringen för en 

vanlig anställning. På Electrolux förklarar de att det ibland inte är tänkt att tjänsten skall bli en 

utlandstjänstgöring, men på grund av att de kanske fått en ansökande, från ett visst land, som 

är väldigt mycket bättre än den lokalt anställde så kanske de överväger att göra en 

expatriering. Detta tycker vi är ett bra exempel på att företag som är närvarande på en 

internationell marknad använder mobil personal, vilket tidigare påpekats av forskare (Hegardt 

Grant & Svantesson, 1998, s. 43; Hardill & MacDonald, 1998, s. 24). Olika länder och olika 

kulturer verkar ha mindre betydelse och företagskulturen tycks ”flyta” över andra kulturella 

gränser hos de stora globala företag som vi valt att undersöka. Men fortfarande är det långt 

ifrån lika enkelt att flytta personal till andra länder som det kanske kan låta. Vi har svårt att se 

att en position görs till en expatriering i annat än undantagsfall, exempelvis om det gäller en 

ganska hög position eller person som företaget vill satsa på av en speciell anledning.   

 

Sprida kunskap eller att få kunskap 

Vi tycker oss ha identifierat en grundläggande skillnad i expatriering som vi inte tidigare sett i 

vår litterära inblick. Den bygger på att företag antingen kan expatriera personer för att sprida 

kunskap eller expatriera personer för att de skall få kunskap. Detta är intressant att lyfta fram 

eftersom det verkar vara främst unga som skickas ut för att få kunskap. De företag som 

skickar yngre medarbetare är främst Skanska och Handelsbanken, men i viss utsträckning 

även de andra företagen bortsett Scania. Exkludering av unga sker dock inte medvetet av 

Scania. De expatrierar främst personer med lite mer erfarenhet vilket per automatik medför att 

de ofta är lite äldre. Både Skanska och Handelsbanken har speciella utbytesprogram för unga 

personer som gärna vill åka på utlandsuppdrag och/eller skynda på karriären. Syftet med 

dessa expatrieringar är bland annat att de skall få kunskap eftersom de yngre inte har samma 

tekniska kunskap och erfarenhet som de något äldre. Harvey och Buckleys modell (1998, s. 

102) visar att unga människor som är i början av sin karriär är enklare att rekrytera för en 

expatriering (se figur 2). Enligt samma modell skulle också de företag som expatrierar 

anställda för att sprida kunskap ha större problem att rekrytera den bäst lämpade personen för 

uppdraget, eftersom anställda som besitter en hög teknisk kunskap och erfarenhet ofta har en 

ANALYS 
- Rekryteringsstrategier 

- Expatrieringsstrategier 

- Alternativa strategier  
- Återkopplande 

diskussion 

- Sammanfattning av 
resultat 
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högre ålder. Vi har dock inte funnit tillräckligt stöd för att kunna säga att Harveys Buckleys 

modell (1998, s. 102) har någon synlig inverkan under själva rekryteringsprocessen. Flera av 

våra undersökta företag säger att ålder och familjesituation inte påverkar rekryteringsfasen 

och valet av expatrierade. Men de erkänner att det är förenat med mer arbete (bland annat 

ordna skola åt barn, större bostad). De säger också att par med varsin karriär som har små 

barn kan vara lättare att expatriera, men det analyseras djupare i avsnittet: 

Problem/möjligheter kopplat till den expatrierades ålder och familjesituation. 

     

 

 
Figur 6. Syftet med att expatriera, två skillnader (Egen illustration) 

 

Rekryteringsbeslutet 

Kompetens och individuell förmåga (teknisk kunskap) är det fokus på vid rekryteringen när 

syftet är att sprida kunskap. När syftet är att få kunskap tonas denna del ned i rekryteringen. 

Som vi nämnde innan är Skanska ett företag som använder denna form av expatriering, men 

även andra företag som SAAB, Handelsbanken och Electrolux sade sig använda denna form 

av expatriering i vissa fall. Tendensen i Skanskas fall blir troligen att fokus flyttas över till de 

två andra individuella faktorerna (kulturell anpassning och familjens behov) vid 

rekryteringsbeslutet.  

 

Med kulturell anpassning menar Dowling et al. (2008, s. 119) att personen/familjen har en 

diplomatisk förmåga, kulturell förståelse och en positiv attityd till en ny kultur, vilket kan 

vara avgörande vid rekryteringsbeslutet. Det verkar som om alla företag har stor kunskap om 

vilka egenskaper en person skall ha för att smälta in i en ny kultur. Detta beskrivs bäst av 

SAAB och Handelsbanken:  

 

”Man måste vara en person som har större öron än mun… man måste 

vara öppen för förändringar och att lära sig. Man måste kunna hantera 

kulturskillnader utan att bli skogstokig” (Johan Löfling, SAAB Tech., 

2009-04-17 kl. 10.00). 

 

”Att försöka bryta upp människors huvud för att förstå att det inte är vi 

som är normala. Det finns ju inget som är normalt, utan du måste vara 

beredd på att de andra tänker annorlunda och har andra kartor i huvudet” 

(Lou Hallenberg, Handelsbanken, 2009-04-15 kl. 09.30). 

 

Frågan är väl egentligen bara om detta också stämmer med verkligheten. Löfling på SAAB 

har upplevt det han väljer att kalla ”solnedgångshistorier”. Då menar han att personer som är 

nära pensionen skickas ut med en klapp på axeln för ett tidigare väl utfört arbete inom 

Sprida kunskap (äldre medarbetare) 

Få kunskap (yngre medarbetare) 
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företaget. Om detta förekommer kan kanske frågan ställas hur väl de i så fall har sett till 

personens möjligheter att anpassa sig väl i den nya kulturen.  

  

Familjens behov och i synnerhet partnerns behov i par med varsin karriär är den tredje 

individuella faktorn som Dowling et al.(2008, s. 119) redogör för. Författaren menar att 

beslutet att åka är starkt förknippat med vilken support och roll den medföljande får under 

uppdraget. Inledningsvis tycks samtliga företag, som avser att sprida kunskap eller fylla en 

position i ett annat land, fokusera på den tekniska kunskapen. Först i ett lite senare stadium 

bjuds partnern in till samtal om vad expatrieringen egentligen kommer att innebära, 

försäkringar, skola, resor, språk mm. Vilket är en stark rekommendation att göra enligt Moore 

(2002, s. 64). Anmärkningsvärt för vår studie är att alla undersökta företag bjuder in partnern 

till sådana samtal. Tidigare studier visar att endast 10-11% av de undersökta företagen säger 

sig intervjua den medföljande under rekryteringsfasen (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 

2008, s. 121). Något fler, lite drygt hälften (54 %) i ORC’s rapport från 2008 säger sig 

inkludera partnern på ett eller annat sätt under rekryteringsfasen (ORC Worldwide, 2008, s. 

7). Det är svårt att ge någon exakt förklaring till varför det förhåller sig på detta sätt. Vi tror 

dock att det kan finnas en större medvetenhet bland svenska företag eftersom vi anar att de 

nordiska länderna ligger lite längre fram i vissa jämställdhetsfrågor jämfört med en del 

asiatiska länder. Om fler par med varsin karriär existerar inser de som rekryterar att det är 

viktigt att ta hänsyn till partnerns åsikter. Företagen verkar också vara väl införstådda med 

vilka negativa konsekvenser det annars kan få, exempelvis att uppdraget avbryts i förtid 

(Andreason, 2008, s. 24). Detta kan ha att göra med att flera av företagen ingår i ett 

gemensamt nätverk vilket möjliggör utbyte av information och kunskap om de speciella 

utmaningar som expatriering innebär för företagen. Värt att notera är att SAAB, som enda 

företag, uppger att de håller separata intervjuer med medföljande, för att den anställda inte 

skall ”döda” alla andra åsikter. Vi tror att detta medför att den medföljande på ett bättre sätt 

får uttrycka sina känslor och att det är lättare för företaget att bedöma om exempelvis en paus 

i karriären för en sådan individ skulle kunna skapa problem under expatrieringen. 

 

För att tillgodose de speciella behov som par med varsin karriär kan tänkas ha så bör 

företagen aktivt arbeta med förberedelser. Tid och god framförhållning lyfts fram som viktiga 

för företagen att ta särskild hänsyn till vid expatriering av par med varsin karriär. Framförallt 

eftersom detta kan öka den medföljandes möjligheter att arbeta under expatrieringen. (Moore, 

2002, s. 63; Riusala & Suutari, 2000, s. 87)  

 

Arbete visar sig vara en svår nöt att knäcka för partnern, men viktig för att par med varsin 

karriär skall vilja åka utomlands. Vi har kunnat visa att om arbete kan ordnas för partnern så 

är mycket vunnet eftersom han/hon då inte nödvändigtvis måste lämna eller göra paus i sin 

karriär. Men det visar sig att den medföljande i många länder har problem att få arbetstillstånd 

utanför EU. Det finns även de som har problem att få arbetstillstånd för den anställde i ett 

annat land utanför Europa (ESS). Vissa yrken är också av den naturen att det är väldigt svårt, 

för att inte säga omöjligt, att arbeta utomlands även inom Europa. Vad företagen gör när det 

gäller arbetstillstånd skiljer sig åt. Varför det är på det sättet är svårt att svara på, men en 

möjlig förklaring skulle kunna vara till vilket land/länder företaget expatrierar personal. 

SAAB som till största delen expatrierar personer till Sydafrika har få incitament att 

exempelvis erbjuda karriärcoachning för partnern eftersom det är i princip omöjligt att få ett 

arbetstillstånd i landet om det inte bara är en tillfällig tjänst för att sprida information. 

Electrolux och Skanska säger sig erbjuda sådan karriärassistans i utlandet för att lättare finna 

arbete. Men det är få som efterfrågar detta enligt Sjölund på Electrolux. Vi tror att det kan 

förklaras av att många kanske varit ute tidigare och beslutet att satsa på den enes karriär 
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kanske redan är taget. Helt klart är att möjligheten för partnern att söka arbetstillstånd 

varierar. 

 

Vi ställde även frågan om det fanns något samarbete mellan företagen för att hjälpa partners 

att komma i arbete utomlands, vilket tas upp som en viktig familjevänlig strategi  (Dowling, 

Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 128). Det förnekades dock att det skulle finnas något sådant 

direkt samarbete. Men det sades samtidigt att det kunde hända att företag kontaktade andra 

företag för att se efter om de kanske hade något uppdrag på gång åt den medföljande på deras 

företag. En slags tjänst som leder till gentjänster nästa gång det är det tillfrågade företaget 

som kanske är i behov av en tjänst utomlands.   

 

Särskilt noggranna med förberedelser verkar Scania vara. De vill påbörja förberedelserna 

minst sex månader innan utresedag för att på så sätt kunna förbereda hela familjen på bästa 

sätt. Vi tror att även andra företag i undersökningen gärna förbereder sina anställda men det 

var endast Scania som tydligt lyfte fram ett tidsperspektiv. Återigen tror vi att detta kan 

kopplas till att företagen är väl informerade om riskerna för vad som annars kan hända. Några 

av företagen har troligtvis skaffat sig den erfarenheten genom att under en lång tid arbetat 

med expatriering (I första hand Ericsson, Scania, Electrolux). Andra företag som Skanska har 

nyligen infört gemensamma riktlinjer för internationella uppdrag men har enligt oss ändå stor 

kunskap om vikten av bland annat föreberedelser. Förklaringen till det ligger troligtvis i att de 

har personal som är utbildade och kunniga inom området för expatriering.      

 

Konjunktur 

Under intervjuerna hade vi en fråga som handlade om hur företagen såg på framtiden med 

expatriering. Vår tanke var från början att undersöka om de tror att par med varsin karriär 

kommer att få större/mindre plats i företagens rekrytering av anställda för utlandsuppdrag. 

Men här möttes vi direkt att kopplingar till konjunkturen och hur den har påverkat och 

kommer att påverka expatriering. Vi tyckte att dessa kopplingar var så intressanta att vi valde 

att gå tillbaka till teorin för att söka mer information om vad andra rapporter visat för att på så 

sätt kunna göra bättre jämförelser och analyser på materialet. Vi fann att aktuella 

undersökningar under det senaste året har visat att flera företag tycks vilja minska på sina 

kostnader som förknippas med expatriering med anledning av den genomgående dystra 

konjunkturen runt om i världen (ORC Worldwide, 2008, s. ii; GMAC , 2008, ss. 13-35). De 

företag vi har undersökt är inga undantag. Samtliga nämner att de har påverkats av den 

finansiella konjunkturen och/eller har krav på sig att vara återhållssam med kostnader. Vilka 

direkta kostnader företagen bär för en expatrierad med familj är höga. Det talas om en miljon 

kronor extra jämfört med motsvarande tjänst i hemlandet eller cirka två till tre gånger 

kostnaden i hemlandet. Andra undersökningar visar siffror kring $1 miljon (Black & 

Gregersen, 1999, s. 53; Shaffer & Harrison, 1998, ss. 87-88; Selmer J. , 2001, s. 1219), vilket 

verkar vara lite väl tilltaget i jämförelse med våra undersökta företag med dagens växelkurs. 

Faktum kvarstår dock att det är mycket dyrt att expatriera och eventuella besparingar får 

troligtvis också inverkan på stöd och support för par med varsin karriär.  

 

Flera av företagen ser möjligheter att göra ändringar i policyn nu när det ”blivit lite lugnare” 

och antalet expatrierade förväntas minska. Företagen undviker dock att prata om vilka direkta 

effekter detta kommer att få. De flesta säger att det troliga är att antalet expatrierade förväntas 

minska, men att de inte kunnat se effekterna av det riktigt ännu eftersom många är ute på två 

till tre års kontrakt. Vi tror dock att man kan vänta sig att vissa förmåner och resurser som 

tidigare lagts på den medföljande partnern blir svåra att försvara om konjunkturen fortsätter 

att vara negativ. Sjölund på Electrolux menar att detta ändå är en relativt liten kostnad i det 
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stora hela och trots att förmåner för bland annat partnern diskuteras internt så hoppas hon att 

sådana nedskärningar inte kommer att ske.  

 

Trots att det kan antas att par med var sin karriär är förknippat med högre kostnader, är 

företagen tydliga med att familjesituationen inte är avgörande vid rekryteringen. Detta trots att 

expatrieringsenheterna på våra undersökta företag nu har krav på sig att vara återhållsamma 

med utgifterna. Helt nattsvart är det dock inte. Skanska och i viss mån Handelsbanken väljer 

att se positivt på saken och ser framför sig att expatrieringsverksamheten kommer att växa i 

framtiden, om än lite försiktigare just nu. 

 

Stort mörkertal 

Inställningen hos de anställda till att åka på utlandsuppdrag är övervägande god, men tycks 

variera beroende på lokaliseringsort, ålder, karriär, personlighet, trygghet och om det finns 

barn. Vi tycker att Dahlberg på Skanska beskriver företagens syn på de anställdas inställning 

på ett bra sätt:  

 

”Idag tycker många att det är lite av ett erkännande, ett bevis på att man 

gjort något bra och att man är en person som ens arbetsgivare vill satsa 

på” (Martin Dahlberg, Skanska, 2009-04-15 kl. 16.00). 

 

Ingen nämner att inställningen skulle vara sämre hos par med var sin karriär. Ericsson är det 

enda företag som aktivt tycks undersöka inställningen hos framförallt chefer genom 

kontinuerliga undersökningar. De övriga säger sig veta ganska lite om just inställningen till att 

åka vilket företagen själva säger beror på att de sällan får höra om dessa. Varför så är fallet 

tror vi har sin naturliga förklaring i själva rekryteringsförfarandet, som på samtliga företag 

börjar med att tjänsten utlyses internt via ett intranät. De anställda får sedan själva söka 

tjänsten utomlands. Konsekvenserna av detta förfarande blir flera. För det första är det 

troligtvis så som företagen säger: de får sällan höra om de som har en negativ inställning och 

vad det beror på. Men den största och mest märkbara effekten som är intressant för vår studie 

är att par med varsin karriär troligtvis inte söker ett sådant uppdrag eftersom de tror/vet att det 

innebär svårigheter för partnern att också göra karriär. Det kan också vara förklaringen till att 

inget av våra undersökta företag upplever några direkta problem med att rekrytera och 

expatriera par med varsin karriär. Ett stort mörkertal kan alltså finnas. I en aktuell 

undersökning från 2008 kan man redovisa att den näst vanligaste orsaken till att motsätta sig 

utlandstjänst (efter familjens behov) var partnerns karriär, det svaret angav hela 62 %. I 

undersökningen ingick 154st företag. I vår undersökning är det enbart Handelsbanken som 

känner till att de fått nej på grund av partnerns karriär. En annan analys kan vara att våra 

företag har så pass bra avtal för den medföljande att den kanske känner att det inte är något 

större avbräck i karriären. Det faktum att alla respondenter säger sig bjuda in partnern till 

samtal under rekryteringsfasen tror vi också kan bidra till att medföljande partner får bra 

information och vet vad företaget kan erbjuda. Det som talar emot är att få tycks utnyttja 

karriärvägledning, kurser i CV-skrivande mm.  Bland svenskar och nordbor kan det också 

vara ett förmånligt trygghetssystem som ligger bakom, tjänstledighet och barnledighet kanske 

inte är lika vanligt förekommande i andra länder. Helt klart är också att många av de som åker 

utomlands gör det i kombination med små barn. Men detta kommer vi att analysera djupare 

under nästa tema, expatrieringsstrategier. 

6.2 Expatrieringsstrategier 

Skillnader mellan att expatriera män och kvinnor 
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Tidigare studier pekar på att antalet kvinnor som expatrierar genom sina arbeten blir fler och 

fler (Selmer & Leung, 2002, s. 9; Harvey & Buckley, 1998, ss. 99-100). På Electrolux är det 

ungefär 10 % kvinnor på utlandsuppdrag, SAAB ungefär 20 % och på Handelsbanken nästan 

30 %. Bortsett från Handelsbanken verkar detta stämma ganska bra med tidigare studier som 

säger att ungefär 10-20 % är kvinnor bland alla expatrierade. (Hardill & MacDonald, 1998, s. 

22; Harvey M. G., 1996, ss. 20, 23-28; Adler, 1994, s. 29; Selmer & Leung, 2002, s. 9) Denna 

siffra var på Handelsbanken för ungefär 20 år sedan endast 10 %. På övriga företag har det 

dock inte skett riktigt samma utveckling även om flera av företagen arbetat hårt med att få in 

fler kvinnor i företagen och varit framgångsrika med detta arbete. Scania påpekar att andelen 

kvinnor på ledande positioner har fördubblats under de senaste fem åren. Men det är 

fortfarande färre kvinnor än män på utlandsuppdrag. På Handelsbanken är det dock en större 

andel kvinnor än män som arbetar i koncernen. Detta väcker ett intresse om varför endast 30 

% av de som expatrierar idag är kvinnor. Orsakerna kan vara flera. Adler (1994, s. 29) menar 

att en anledning till att få kvinnor expatrierar kan vara att kvinnor ofta lever tillsammans med 

en partner som också gör karriär. Detta skulle då medföra att kvinnor blir svårare att 

expatriera eftersom mannen inte vill avbryta sin karriär. Det ställningstagandet förnekas dock 

av Hallenberg på Handelsbanken. Hon har inte upplevt att det är svårare att expatriera kvinnor 

än män på grund av att männen inte velat avbryta sina karriärer. Hon upplever det snarare som 

att män inte haft något emot att förändra sin situation. De har velat säga upp sig från sina 

arbeten på grund av att de sett expatrieringen som en möjlighet att få vara hemmamän under 

en period i deras liv. Vi är inte helt övertygade om att det inte finns några skillnader eftersom 

Hallenberg senare uttrycker att det i dessa fall främst handlat om män som inte direkt varit 

karriärister. Vad vi dock tror oss kunna konstatera med hjälp av de andra respondenternas svar 

är att företagens strategier inte tycks skilja sig åt mellan att expatriera män eller kvinnor. 

 

Moore (2002, s. 63) hävdar att anledningen till att det är så få kvinnor på utlandsuppdrag 

snarare beror på att det finns en generell uppfattning om kvinnor som immobila och att det 

skulle minska chansen till att de blir tillfrågade om att expatriera. Detta kan dock direkt 

ifrågasättas då vi funnit i vår undersökning att det är ovanligt att anställda blir tillfrågade om 

att få åka på utlandsuppdrag. I nästan alla fall rekryterar de företag som vi undersökt anställda 

genom att de frivilligt får söka utlandsuppdragen.  

 

Att fördelningen män/kvinnor på utlandsuppdrag ser ut som den gör kan kanske istället beror 

på att mäns karriärer verkar sättas i första hand? Enligt Bogren med fler (2008, ss. 35-39; 

Hardill & MacDonald, 1998, ss. 25-26; ORC Worldwide, 2008, ss. 4-5) anses kvinnors 

karriärer enklare att göra uppehåll i och att de också lättare kan avbrytas. Detta är inget som 

våra respondenter uttryckt men vi tror att det i den generella omgivningen är mer okej för 

kvinnor att acceptera rollen som medföljande på samma sätt som det fortfarande är något 

vanligare att kvinnor tar ut mer barnledighet än män. Eriksson på Scania gör den personliga 

reflektionen att män kan ha svårare att släppa sitt arbete än kvinnor. När vi frågar varför säger 

han skämtsamt att det är något som han tror ligger i dem. Trots att han kanske inte lade så 

mycket allvar i det svaret tycker vi ändå att det är en viktig åsikt som vi tror är ganska vanlig. 

Den ger också visst stöd åt teori som talar om att mannen har en naturlig försörjarroll (Harvey 

M. G., 1996, ss. 20-21; Hardill & MacDonald, 1998, s. 22).  

 

Om mannens arbetssituation däremot ser annorlunda ut och han inte gör karriär, kan det 

kanske vara enklare att expatriera för honom som enbart medföljande. Hallenbergs tidigare 

påstående ges då stöd eftersom män gärna expatrierade som medföljande om de inte hade 

någon karriär. Denna tanke bekräftas också av Sjölund på Electrolux som säger att en 

expatriering kan vara en jättebra förmån för mannen till att få spendera mer tid med barnen, 
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om mannen bara kan acceptera den rollen. Men trycket utifrån kan kanske vara för stort för att 

mannen ska kunna acceptera en roll som enbart medföljande. Hennes personliga åsikt är 

också att det är tuffare att expatriera som kvinna. Eftersom kraven från omgivningen på vissa 

roller kan göra att kvinnan har svårt att helt släppa hemmet trots att mannen kanske inte 

arbetar.     

 

Calais på Ericsson och Sjölund på Electrolux uttryckte att medföljande män tenderar att vara 

mer aktiva än medföljande kvinnor under utlandsuppdragen. Detta kan också vara ett bevis 

för att män kan ha svårt att acceptera rollen som medföljande, vilket också bekräftas av 

Dowling, Welch, Festing, och Engle (2008, ss. 129-130) som menar att män visar ett större 

motstånd till att bli den medföljande partnern. Harvey (1996, ss. 20-21) hävdar dock att, enligt 

modellen för relativa resurser och pars beslutsfattande, kommer den som expatrierar kunna 

få makt i beslutet om att expatriera om ersättningen bara är tillräckligt stor. Om det är en 

kvinna som erbjuds en utlandstjänst kan kanske en hög ersättning till henne påverka mannens 

acceptans till en roll som enbart medföljande. Det skulle i sådana fall betyda att desto större 

ersättningen är desto större är chansen att mannen accepterar en roll som medföljande. 

Därmed skulle svaret till varför det är så få kvinnor expatrierade också kunna vara att de 

kvinnor som erbjuds utlandsuppdrag får för dålig ersättning för att de ska kunna acceptera 

uppdraget. Vår analys är därför att företagen kanske skulle använda olika 

expatrieringsstrategier för män och kvinnor som har en partner som också gör karriär, om de 

vill öka antalet kvinnor som expatrierar och sannolikt minska antalet nej till expatriering.  

 

Problem/möjligheter kopplat till den expatrierades ålder och familjesituation 
För att underlätta för par med varsin karriär vid utlandsuppdrag kan företag använda sig av 

olika strategier. En strategi kan vara att titta på var i karriärcykeln som paret med varsin 

karriär befinner sig. Åldern på de som expatrieras bland de företag som vi undersökt varierar 

ganska mycket, men bland de företag som avser att sprida kunskap är åldern ofta kring 40 år. 

Enligt Harvey och Buckley (1998, ss. 116-117) kan detta vara en komplicerad ålder att 

expatriera i eftersom karriären ofta brukar gå in i det tredje steget vid den åldern. Varför det 

ses som en komplicerad karriärsfas beror på att partnern, om den bedriver karriär och har en 

ungefärlig liknande ålder, ofta hunnit upparbeta en hög position karriärmässigt och kan ha 

svårt att lämna den positionen. I denna fas föreslår därför samma författare att 

distansförhållande kan vara en bra strategi för att lösa problemet gällande par med varsin 

karriär.  

 

Om företagen skulle använda sig av denna strategi, där de erbjuder den anställde att expatriera 

men med fler hemresor, skulle de kanske lättare kunna få fler sökande på deras utlandstjänster 

och därmed minska det mörkertal som finns bland de som inte söker utlandsuppdrag på grund 

av att de har en partner som också gör karriär. På Scania anger de dock att det främsta syftet, 

till att de expatrierar anställda i 40-årsåldern, är att de skall besitta den nödvändiga 

erfarenheten som krävs för att de skall kunna utföra de svårare uppgifter som ges utomlands. 

 

Detta tankesätt bekräftas också av Dahlberg på Skanska som uttrycker att de äldre ofta ställer 

lite högre krav. Problemet illustreras också genom hans redogörelse om att det kan innebära 

svårigheter att expatriera dem på grund av att det kan vara svårt att hitta ersättare till dem i 

hemlandet, som har samma sorts kunskaper och erfarenheter. Detta kan kopplas till Harvey 

och Buckleys (1998, ss. 116-117) teori som säger att steg tre är det svåraste steget att 

expatriera i på grund av partnern som gör karriär ofta då innehar en hög position och är svår 

att ersätta.  
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En annat steg som nämns som fördelaktigt att expatriera i är steg 4 (Harvey & Buckley, 1998, 

ss. 116-117). I denna fas befinner sig karriären i sitt sista skede och det handlar ofta om en 

nedgång i karriären. Löfling på SAAB säger att han tror att det ofta handlar om en 

”solnedgångsgrej” när de expatrierar äldre personer som ofta befinner sig högt uppe i 

karriärerna. Enligt Harvey och Buckley (1998, ss. 116-117) skulle SAAB kunna nyttja denna 

typ av expatriering på effektivt sätt genom att använda den medföljandes erfarenhet, förutsatt 

att den också befinner i en nedgångsfas i karriären, till att utveckla verktyg och 

omlokaliseringsinformation om den specifika platsen för framtida expatrieringar.  

 

En annan strategi som vi tycker att företag kan använda sig av är att titta på den expatrierades 

och dess medföljandes familjesituation. Det har nämligen visat sig att det kan vara lättare att 

expatriera vid vissa steg i familjecykeln, exempelvis när paret är nygift och när barnen flyttat 

ut. (Harvey & Buckley, 1998, s. 104) Detta bör dock sättas i kontrast till den teori som säger 

det finns fördelar med att expatriera med barn också. Bland annat säger Bogren (2008, ss. 

109-162) att en expatriering kan göra att mer tid kan ägnas åt eventuella barn. Det brukar 

också ofta vara förknippat med en förbättrad anpassningsprocess om barn följer med vid 

expatriering. Barnen fungerar ofta som en kommunikationskanal. De ger en naturlig möjlighet 

till att lära känna nya människor på plats via exempelvis dagis. (Shaffer & Harrison, 2001, s. 

243) Därför behöver inte den teori som Harvey och Buckley (1998, s. 104) presenterar ses 

som självklar. Att expatriera utan barn kan göra det svårare att anpassa sig till den nya miljön. 

Det kan också öka risken för att uppdragen misslyckas, men det kan också vara så att om båda 

partner vill fortsätta att bedriva varsin karriär så kan det underlätta att expatriera utan 

medföljande barn.  

 

Löfling på SAAB uttrycker att det underlättade vid rekryteringen en gång då det var en 

medföljande kvinna som skulle vara mammaledig. Hon tyckte att hon lika gärna kunde vara 

mammaledig utomlands. Löfling uttrycker vidare att han tror att det kan vara lättare att 

expatriera med barn innan de befinner sig i skolåldern. Hallenberg på Handelsbanken 

uttrycker också att många anställda som expatrierar ser det som ett bra tillfälle att ha småbarn 

vid en expatriering, med motivet att en partner då kan få möjlighet att bara få vara med barnen 

i några år. Detta tänkande bland de anställda på Handelsbanken och SAAB skulle kunna vara 

ett tecken på att de inte är typiska par med varsin karriär. Det bör nämligen vara förknippat 

med en viss problematik att expatriera med barn då båda mannen och kvinnan bedriver 

karriär. (Harvey & Buckley, 1998, s. 104). Detta bekräftas av Calais på Ericsson som säger att 

de ibland stött på problem då de satsat på vissa chefer och att de sen inte velat ta uppdrag 

utomlands  på grund av att de antingen haft barn som gått i skola hemma och inte velat flytta 

eller att partnern inte kunnat avbryta eller göra uppehåll i sin karriär. Calais bekräftar genom 

det påståendet att par med varsin karriär är ett problem, vilket inte uttryckts lika tydligt bland 

andra företag i denna studie.  

 

Till vissa länder kan det dock vara en nödvändighet att partnern enbart följer med som 

medföljande. Calais på Ericsson nämner nämligen att vid expatriering till exempelvis 

Sydafrika att det av säkerhetskäl kan krävas att barnen skjutsas till vänner och skola. En 

förälder kan alltså behövas för att sköta allt det praktiska runt omkring. Detta föder en tanke 

hos oss om att det kan ställas specifika krav på par med varsin karriär vid expatriering till 

länder som ställer högre krav på exempelvis säkerhet. Det kanske måste satsas mer resurser 

vid expatriering av par med varsin karriär till sådana länder, förslagsvis resurser till barnflicka 

och chaufför. 

 

Support före och under utlandsuppdrag 
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Som nämndes tidigare så arbetar samtliga de företag som vi undersökt med att förbereda deras 

anställda, och ofta även deras medföljande, på vad en expatriering kan komma att innebära. 

Syftet till det illustreras på ett bra sätt av Hallenberg på Handelsbanken som säger att ingen 

skall behöva må dåligt under expatrieringen. Detta bekräftas också av Soo och DeNisi (2005, 

ss. 132-133) som säger att en bra anpassning, som underlättas av förberedelser till det nya 

landet, är en viktig framgångsfaktor för att utlandsuppdraget ska lyckas.  

 

Karriärcoachning är något som flera av företagen verkar erbjuda partnern. Detta är också en 

av de strategierna som Andreason med fler tar upp som en familjevänlig strategi (2007, s. 25; 

Moore, 2002, s. 65; Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 128-129) Författarna hävdar 

att de medföljande partnerna lättare kan bibehålla sin yrkesskicklighet genom att få 

karriärcoachning. På våra undersökta företag bedrivs ofta denna genom externa konsulter, 

som kan marknaden i respektive land. Just när det gäller karriärcoachning, språk, och 

eventuellt andra bitar som kan öka anställningsbarheten, för partnern utomlands, säger sig 

företagen ofta vara ganska flexibla. De vill undvika att ge en klumpsumma med pengar, 

istället säger de sig lyssna till de behov som finns hos partnern. Sjölund på Electrolux säger 

dock att det är ganska sällan som detta efterfrågas, vilket hon tror beror på att många tycker 

sig kunna fixa det själv samtidigt som många väljer att inte arbeta. Just Electrolux var det 

enda företaget som lagt ut den mesta verksamheten på externa konsulter som finns i de länder 

som de expatrierar till. Vi tror dock att den medföljande partnern kan känna att det är svårt att 

anförtro sig med karriärcoachning och be om det, då samtal ofta förs med en person över 

telefon som varken pratar samma språk eller är anställd av samma företag som deras 

make/maka. 

 

En annan typ av karriärsupport som Dowling, Welch, Festing och Engle (2008, ss. 128-129) 

tar upp är att företaget kan ersätta den medföljande partnerns inkomstbortfall. Electrolux ger 

som enda företag ett bidrag till den medföljande partnern.  

 

Tankesättet att det är bättre att låta den medföljande partnern arbeta är något som både 

Skanska och Electrolux bekräftar. De försöker därför hjälpa till med att hitta arbete åt den 

medföljande, vilket också är en strategi som tas upp som effektiv för att lösa problemet 

gällande par med varsin karriär (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 128) Sådan 

support handlar ofta om att företaget betalar rekryteringskonsulter, bidrar med 

karriärrådgivning eller hjälper partnern med arbetstillstånd. (Dowling, Welch, Festing, & 

Engle, 2008, s. 128). Denna strategi påverkas dock ofta av svårigheter att ordna arbetstillstånd 

för den medföljande.  

 

Med anledning av diskussionen ovan är det intressant för oss att analysera reglerna i landet dit 

paret med varsin karriär skall expatrieras (Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, s. 119). 

Arbetstillstånd i olika länder grundar sig på lagar och regler. Enligt Yeoh och Khoo (1998, s. 

174) är det ofta förknippat med stora problem att få arbetstillstånd för medföljande partnern 

utanför det Europeiska ekonomiska samarbetet (EES). Våra intervjuade företag är inte 

främmande för detta och de säger att det ibland även är svårt att få arbetstillstånd för deras 

anställda. Att ordna med arbetstillstånd åt partnern verkar vara sällsynt. Skanska är det enda 

företag som uttryckligen går på djupet och undersöker partnerns möjligheter att arbeta 

utomlands, om det efterfrågas, och ordnar med arbetstillstånd så långt det är möjligt. Scania är 

inte långt efter och har i vissa fall större möjligheter till att ordna arbetstillstånd, bland annat i 

USA, genom att de har samarbeten med andra företag där.  
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Det intressanta är dock att det verkar som att få medföljande är intresserade av denna typ av 

support. Vi tror att det kan bero på att många inte kan eller inte vill arbeta under 

expatrieringen. De kanske ser expatrieringen som en möjlighet till att vara ledig och spendera 

tid med barnen istället. Det kanske också är så att paret på förhand bestämt att familjen ska 

satsa på den enas karriär trots att både mannen och kvinnan innan expatrieringen bedrev 

varsin karriär.  

 

6.3 Alternativa strategier 

Alternativ till expatriering 

Syftet med att fråga vilka alternativa strategier företagen kunde tänkas använda sig av var för 

att vi ville undersöka om eventuella svårigheter med att expatriera par med varsin karriär 

medfört att andra typer av strategier utvecklats. Skanska anser sig ännu en gång vara ganska 

flexibla när det gäller behoven hos deras expatrierade. De menar att om den bästa lösningen är 

pendla eller åka på ett korttidsuppdrag så tittar de på vad som är praktiskt genomförbart i 

varje enskilt tillfälle. Båda dessa alternativ behandlas av Dowling et al. (2008, ss. 127-128) 

som menar att kortare uppdrag inte får lika stora effekter för den medföljande partnern och 

han/hon tvingas ta paus i sin karriär. Att pendla kan också vara ett alternativ enligt samma 

författare då det ger partnern möjlighet att fortsätta sin karriär i hemlandet medan den 

anställde istället pendlar. Vi tror att eftersom Skanska inte avser att fylla en tom position 

utomlands och inte har speciellt många expatrierade (ca.30-40st) så kan de vara relativt 

flexibla när det gäller användandet av alternativa strategier såsom att pendla eller kortare 

uppdrag. Det är dock tveksamt om denna inställning går att koppla till just par med varsin 

karriär, men det faktum att det ändå efterfrågas kan ju bero på att de har att göra med en del 

par med varsin karriär vilka skulle kunna vara immobila.  

 

Electrolux och Ericsson använder också pendlaruppdrag samt korttidsuppdrag när partnern 

inte kan följa med. Men de menar också att dessa uppdrag, speciellt pendlaruppdrag ofta 

medför stora problem. Dels sliter det oerhört på den anställde att resa så mycket och dels är 

det förenat med enormt komplexa skatteberäkningar. Skattefrågan är komplex eftersom det 

kräver att företagen håller koll på exakt vilka dagar personerna arbetar i vilka länder för att 

undvika dubbelbeskattning, hålla koll på deklarationer osv. Detta kräver en hel del 

administration som tillsammans med resor och hotell gör att det blir dyrt, speciellt om 

företaget har många expatrierade. Det verkar enligt oss inte vara förenligt med det faktum att 

flera företag har strategin att försöka minska på kostnaderna. Dessa två företag är också de 

som har flest expatrierade bland våra undersökta företag (ca.150st hos Electrolux respektive 

ca.1400st hos Ericsson) vilket troligen är den främsta orsaken till att de vill undvika dessa 

uppdrag.  

  

Att expatriera utan partner tycks bli allt vanligare enligt Hegardt Grant och Svantesson (1998, 

s. 44) och kan absolut vara ett alternativ enligt flera andra författare (Andreason, 2007, s. 25; 

Dowling, Welch, Festing, & Engle, 2008, ss. 127-128; Moore, 2002, s. 64). Löfling på SAAB 

säger att han själv hade önskat att hans företag varit lite mer flexibla när det gäller sådana 

uppdrag. Han tycker att en lösning som kan vara ganska bra är om personerna istället kan få 

fler hemresor eller att uppdragen är kortare. Han poängterar dock att det också finns 

nackdelar. 
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”Är man den som är kvar i Sverige så ställs ju större ansvar på att hämta 

ungar och aktiviteter… att ordna med huset… bilen...” (Johan Löfling, 

SAAB Tech., 2009-04-17 kl. 10.00). 

 

Vi tycker oss se att de företag som har mindre expatrierade kan använda sig av alternativ till 

expatriering och att de också kan vara mer flexibla.  

 

Virtuella uppdrag kan enligt Dowling et al. (2008, ss. 127-128) vara en lösning för par med 

varsin karriär att inte behöva flytta utomlands. Våra respondenter kan inte se att de i dagsläget 

kan ersätta en expatriering med virtuella uppdrag. Sjölund på Electrolux nämner att det istället 

kan fungera som ett alternativ till tjänsteresor, i vissa fall. Löfling på SAAB tror heller inte att 

virtuella uppdrag kan ersätta expatriering, men påpekar att den tekniska utvecklingen har 

underlättat för par med varsin karriär som redan är ute på uppdrag. Det möjliggör för dem att 

bättre hålla kontakten med kollegor och släktingar på hemmaplan.    
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7. SAMMANFATTANDE ANALYS 

Vår studie har haft som främsta syfte att tolka och förstå de strategier som svenska företag 

använder vid expatriering av par med varsin karriär. Med detta avsnitt vill vi därför besvara 

detta syfte och våra två delsyften.  

 

 
 

Det blir tydligt i vår studie att par med varsin karriär inte orsakar några kännbara problem för 

företagen. Företagen upplever inte att anställda tackar nej till utlandsuppdrag på grund av att 

partnern inte vill ge upp sin karriär som tidigare forskning antyder. Detta beror på att 

personalen själva får söka utlandsuppdrag och därför existerar troligen också ett stort 

mörkertal av par med varsin karriär som inte söker utlandsuppdrag. Företagen får på detta sätt 

ett mindre urval av kandidater att välja mellan vid rekrytering för utlandsuppdrag, men det är 

fortfarande inte så få till antalet att det skapar problem för företagen. Detta behöver dock inte 

betyda att par med varsin karriär är svårare att expatriera, de expatrierar bara mindre än andra 

par. Slutsatsen blir att rekryteringsstrategin som går ut på att de anställda själva söker 

utlandsuppdrag gör att många par med varsin karriär undviker att söka och att det är 

förklaringen till att företagen inte upplever att det är svårare att expatriera par med varsin 

karriär. Ytterligare en följd av denna rekryteringsstrategi är att företagens övriga strategier 

och policys, som förknippas med expatriering, inte utformas till parens fördel eftersom 

incitamenten till att expatriera dessa par är få från företagen sida.     

 

Nu skall dock inte hela ansvaret läggas på företagens strategier eftersom flera av våra 

undersökta företag försöker att stötta den medföljande genom karriärcoachning, 

rekryteringskonsulter och i viss mån annat stöd som partnern önskar. Få medföljande verkar 

dock vilja utnyttja sådan karriärcoachning vilket vi anser är en följd av att de som åker 

antingen inte kan arbeta, på grund av svårigheten att få arbetstillstånd, eller helt enkelt inte 

vill arbeta. Oavsett hur gärna både partnern och företaget vill ordna med arbete för den 

medföljande så är arbetstillstånd i andra länder en stor barriär som företagen inte kan göra 

mycket åt. Ålder, familjesituation och karriärsituation spelar också roll. Par med varsin karriär 

verkar i stor utsträckning välja att åka i samband med att paret har mindre barn och då den 

medföljande kan ta chansen att vara hemma med dessa, vilket stärker vår tro att många 

medföljande aktivt inte väljer att arbeta under expatrieringen. Vår studie visar också att 

landsspecifika regler och infrastruktur kan göra det omöjligt för både mannen och kvinnan att 

arbeta om familjen har barn. Barnen måste skjutsas överallt och barnomsorgen är begränsad.  

 

Det är lätt att tro att lösningen för att få par med varsin karriär att expatriera för företagen är 

att ha strategier som ordnar arbete åt den medföljande så att han/hon kan fortsätta sin karriär 

utomlands. Men vår slutsats är att expatrieringsstrategier som går ut på att karriärstötta den 

medföljande genom olika aktiviteter inte är avgörande för att fler par som har små barn skall 

välja att åka utomlands. Istället är kanske de befintliga strategierna är bättre, som idag går ut 

på att stötta familjen med skola för barn, bilar och annan support.  

 

Vi har också kunnat konstatera att företagen inte gör någon skillnad i avtalen de erbjuder den 

expatrierade beroende på om det är en man eller en kvinna, vilket vi tror kan vara en av flera 

anledningar till att så få kvinnor återfinns på utlandsuppdrag. Vi tror att män har svårare att 

avbryta sina karriärer och fullt ut ta enbart en familjeroll om de skall bli medföljande, precis 
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som tidigare studier visat. Men här återkommer vi dock till den grundläggande 

rekryteringsproblematiken att kvinnor inte söker om deras män har svårt att avbryta deras 

karriärer. Företagen får färre kvinnliga ansökningar, men berörs inte nämnvärt av 

konsekvenserna annat än att snedfördelningen ökar.  Om företagen har för avsikt att öka 

antalet expatrierade kvinnor är en slutsats att de kan erbjuda andra avtal till kvinnorna än de 

som männen får. Högre ersättning och fler förmåner skulle kunna lösa problemet.       

 

Högre ersättningar och mer stöd och support åt den medföljande partnern som vill arbeta 

verkar inte vara aktuellt just nu. Negativ konjunktur och besparingskrav kan innebära att de 

resurser som företagen lägger på expatriering minskar. Samtliga företag säger sig vara 

påverkade av den negativa konjunkturen, men det är svårt att dra en gemensam slutsats om 

vilka effekter det får för företagens strategier. Vissa tror att antalet expatrierade kommer att 

minska, andra drar ned på kostnaderna genom minskade förmåner. Två företag 

(Handelsbanken och Skanska) sticker dock ut hakan och tror att expatrieringen kommer att 

öka, fast mer försiktigt än tidigare. Trots besparingar verkar få använda alternativ till 

expatriering som en lösning. Virtuella uppdrag tillsammans med tjänstresor och 

pendlaruppdrag verkar inte vara gångbara strategier. Flera företag anser att uppdragen blir 

dyrare för företaget och att de dessutom är mer ohälsosamma för den anställde med familj.  

 

Sammanfattande slutsatser: 

 

 Par med varsin karriär innebär inte några direkta problem för företagen. 

 Även om både företag och medföljande vill ordna med arbete så innebär svårigheterna 

att få arbetstillstånd ofta en barriär. 

 Flera företag erbjuder karriärassistans och annat för den medföljande för att underlätta 

för den att få ett arbete, men få utnyttjar denna service. Vi tror det beror på att få 

faktisk kan eller vill arbeta utomlands 

 Familjesituation och ålder påverkar valet att expatriera. Därför bör företagens 

strategier anpassas efter detta.  

 Få kvinnor återfinns på utlandsuppdrag, vi tror att en orsak är att kvinnors behov och 

roll för att kunna expatriera ser annorlunda ut. Företagen gör dock ingen skillnad på att 

expatriera män och kvinnor. 

 Sämre konjunktur och besparingskrav kommer troligtvis inte öka antalet ansökningar 

till utlandsuppdrag bland par med varsin karriär. 

 Alternativa strategier till expatriering är ofta dyrare och mer komplexa, därför än mer 

oattraktiva vid sämre konjunktur . 
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8. SLUTORD OCH FRAMÅTBLICK 

Detta avsnitt fungerar som ett avslutande kapitel för att ge läsaren våra personliga 

kommentarer och reflektioner efter studiens genomförande. Vi blickar även ut mot ny 

forskning genom att bland annat reflektera över hur framtida studier skulle kunna utformas 

med ett likande syfte som vi har haft.  

 

 

8.1 Reflektioner kring det genomförda arbetet 

Det har för oss varit roligt och lärorikt att undersöka hur företagen ser på expatriering och 

vilka strategier de använder kring expatriering av par med varsin karriär. Vi har tidigare 

studerat individens anpassning under expatriering och valde att avsluta den studien med att 

föreslå till vidare forskning att närmare undersöka just par med varsin karriär. Det visade sig 

att det blev vi själva som skulle ta på oss den uppgiften ett år senare och det känner vi stor 

stolthet för.  

 

Vi har i denna studie funnit att par med varsin karriär inte ännu är ett stort problem hos större 

svenska företag. Till en början var vi besvikna över det resultatet men med tiden har vi insett 

att den slutsatsen kan vara nog så viktig att lyfta fram. Vi tror att par med varsin karriär 

kommer att fortsätta vara ett aktuellt ämne inom HRM-forskningen och vi är övertygade om 

att ämnet kommer vara motiv för många uppsatser i framtiden.  

8.2 Utblickar mot ny forskning 

Det kan diskuteras om vår studie möjligen var något före sin tid. Samtidigt är flera av de 

publicerade artiklar som vi använt som litterär grund nästan tio år gamla. Det är klart att 

strukturer för ökad jämställdhet och ett ökat antal par med varsin karriär inte sker över en natt. 

Men när, inte om, de inträffar så bör länder i Norden och främst då Sverige vara ett av de 

länder där det uppmärksammas först. Vi anser att en mer omfattande undersökning som om 

några år också studerar de anställda och förslagsvis personalchefer kan ge ett annat utfall. 
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APPENDIX 1 

 

INTERVJUMANUAL – TILL FÖRETAG 

Din bakgrund 
1. Kan du berätta om dig själv kortfattat?  

Företagets expatrieringsverksamhet idag 
2. Kan du beskriva er verksamhet med utlandsarbetande? 

- Varför? Motivera! 

Planer för framtida verksamhet med utlandsarbetande 
3. Vilka planer har ni för er verksamhet med utlandsarbetande under de närmaste 

åren? 

- Varför? Motivera! 

Rekryteringsstrategier 
4. Hur går ni tillväga vid rekrytering av anställda för utlandsuppdrag? 

- Varför? Motivera! 

Rekrytering av anställd som har en partner som också gör karriär 
5. Hur behandlar ni par med varsin karriär vid rekrytering för utlandsuppdrag?  

- Varför? Motivera! 

Expatriering av man eller kvinna 
6. Vilka skillnader finns vid expatriering av män och kvinnor? 

- Varför? Motivera! 

Expatrieringsstrategier 
7. Vilka åtgärder vidtar ni för den medföljande partnern och familjen i samband 

med expatrieringen? 

- Varför? Motivera! 

Alternativa strategier 
8. Vilka typer av alternativ till expatriering använder ni er av för att underlätta för 

den anställde och dess partner?  

- Varför? Motivera! 
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APPENDIX 2 

INTERVJUMANUAL – VÅR VERSION 

Inledningsvis vill vi tacka för att ni låtit oss komma hit idag för denna intervju. Vi är alltså 

båda två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet men vi kommer 

ursprungligen från Skellefteå och Härnösand. Vår uppsats handlar om det problem som 

uppstår då företag skickar anställda på utlandsuppdrag och de medföljande partnerna också 

har en karriär som eventuellt kommer avbrytas pga. utlandsuppdraget. Syftet med denna 

intervju är att skapa en förståelse för de strategier som svenska företag utvecklar vid 

expatriering av, vad vi valt att kalla, par med varsin karriär. Vi vill helt enkelt veta hur de 

svenska företagens strategier ser ut i samband med expatriering av par med varsin karriär. 

  

Om det är ok för dig så spelar vi gärna in denna intervju. Motivet till det är att vi tror att det 

minskar risken för missförstånd. Vi skickar också gärna det transkriberade materialet till dig i 

efterhand om så önskas. Det skulle ge dig möjlighet till att granska och eventuellt ändra dina 

reflektioner i efterhand. Om du vill går det självklart också bra att vara anonym. 

 

1. Din bakgrund 
 Kan du berätta om dig själv kortfattat? (Ålder, ursprung, funktion i företaget, 

position idag) 

2. Generella frågor rörande expatriering på ert företag 

Företagets expatrieringsverksamhet idag 
 Kan du beskriva er verksamhet med utlandsarbetande? 

- Vilka arbetsuppgifter har de utlandsarbetande i huvudsak? 

- Hur ser er typiske utlandsarbetande ut (kön, ålder, position, erfarenheter på 

företaget etc.)? 

- Hur långa är vanligen era utlandskontrakt? 

- Hur många utlandsarbetande har ni idag? 

Planer för framtida verksamhet med utlandsarbetande 
 Vilka planer har Ni för er verksamhet med utlandsarbetande under de närmaste 

åren? 

- Hur planerar ni att förändra omfattningen framåt i tiden? Varför? 

-  

3. Rekrytering 

Rekryteringsstrategier 
 Hur går ni tillväga vid rekrytering av anställda för utlandsuppdrag? 

- Kan du beskriva stegen i rekryteringsprocessen (faser/steg)? 

- Hur är de anställdas inställning till utlandsuppdrag? Eftertraktat? 

- Hur påverkar ett utlandsuppdrag den anställdes karriär, generellt? 

- Hur har er personalrekrytering för utlandsuppdrag utvecklats över tid? 

Svårare/lättare? Fler kvinnor på utlandsuppdrag idag än tidigare? 

- Hur påverkas er personalrekrytering för utlandsuppdrag då den som ska 

rekryteras för uppdraget har en partner som inte vill avbryta sin karriär? 
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- Ser ni några problem/möjligheter kopplade till den expatrierades ålder och 

familjesituation? Påverkar det valet av expatrierade på ert företag? Karriärcykel? 

Familjecykel? 

Rekrytering av anställd som har en partner som också gör karriär 
 Hur behandlar ni par med varsin karriär vid rekrytering för utlandsuppdrag?  

- Finns det några utmaningar eller problem relaterade till just par med varsin 

karriär och utlandsuppdrag? 

4. Expatriering 

Expatriering av man eller kvinna 
 Vilka skillnader finns vid expatriering av män och kvinnor? 

- Finns det några speciella problem/möjligheter kopplade till om det är en man eller 

en kvinna som expatrieras? 

Expatrieringsstrategier 
 Vilka åtgärder vidtar företaget för den medföljande partnern och familjen i 

samband med expatrieringen? 

- Hur förbereder ni anställda och dess partners för utlandsuppdragen? 

- Beskriv hur ni arbetar för att den medföljande partnern ska trivas, före, under och 

efter ett uppdrag? 

- Hur skiljer sig sättet att arbeta på, ta beslut, osv. på ert företag utomlands och hur 

förbereds den anställde på detta inför avresa? Jämför gärna Europa, Sydamerika, 

Asien etc.  

5. Alternativa strategier 
 Vilka typer av alternativ till expatriering använder ni er av för att underlätta för 

den anställde och dess partner?  

- Exempelvis kortare uppdrag, pendla m.m. 

- Varför? 

 

 

 


