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Sammandrag: 
 
Expatriering är en viktig del av ett företags internationaliseringsprocess. Denna uppsats att 
behandlar de förväntningarna som företagsledningar och dotterbolagschefer har på syftet med 
expatriaters uppdrag och vilka roller de förväntas inta. Denna studie använder sig av ett svenskt 
multinationellt företag för att studera detta. Genom intervjuer med detta företags ledning och ett 
antal av företagets dotterbolagschefer framkom det att Scania tidigare har haft oklart formulerade 
förväntningar och syften, men att företaget sedan några år tillbaka börjat aktivt jobba med att 
förbättra detta. De förlitar sig på att deras verkställande direktörer kan uppfylla följande syften; 
positionsfyllnad, kommunikation och kontroll, och att de intar roller där de förbättrar 
kommunikationen, bygger nätverk och utökar sitt sociala kapital samt övervakar dotterbolagen.  
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1.Introduktion  
 

“Being elected as an expat is by some people seen as winning the lottery. However it isn’t just 
fun and games, it’s very hard work and it often happens that HQ thinks the expats job is easier 

than it actually is.” - Rafael Vara, Scania (2018) 
 

Internationella uppdrag kan utifrån ses som ett spännande äventyr; man reser till ett främmande 
land, jobbar med nya människor i en främmande kultur och får en bra lön. Denna uppfattning 
delas av såväl blivande expatriater som av utomstående (Julander Norell, 2008). Dock finns det 
mycket mer som ligger till grund för detta verktyg för företag att genomföra en 
internationalisering. Det innebär också ett stort ansvar både för den enskilde och för det företaget 
man representerar. 2017 prognostiserades det att cirka 56,8 miljoner människor var expatriater, 
vilket innebär att 0,77 procent av världsbefolkningen var utlandsplacerade (Paragon Relocation, 
2016). Därmed utgör expatriater en stor och viktig del i dagens multinationella företag. 
Expatriatuppdragen kan skilja sig åt i längd och syfte, men de kräver alltid en noggrann 
förberedelse. Det är nämligen en stor investering för företag att skicka ut expatriater, vilket 
därför också innebär att företag tillämpar en lång och intensiv urvalsprocess för dessa poster.  
 
Att expatriater spelar en stor roll i dagens globaliserade värld är alltså ett faktum (Paragon 
Relocation, 2016). Det är även något som är mycket aktuellt för svenska företag idag, men 
samtidigt något som funnits sedan en längre tid tillbaka (Conradson, 2018a). Att expatriater 
används som ett verktyg av företag i dess dotterbolag är inget som ifrågasätts, men från samtal 
med individer som jobbar med ämnet från olika perspektiv har det framkommit att det finns olika 
uppfattningar till varför expatriater används inom ett företag (Conradson, 2018a). Information 
måste förmedlas inom hela koncernen och det räcker inte enbart med kommunikation via e-mail 
och andra digitala plattformar. Mycket information kan nämligen gå förlorad om man inte också 
har en personlig kontakt (Fransson & Ekström, 2014; Tsai & Ghoshal, 1998). Expatriater ses 
som nyckeln till kunskapsöverföring från ett företags huvudkontor till dess dotterbolag 
(Downes& Thomas, 2000). Kunskapsöverföringen kan ske i båda riktningarna, vilket också kan 
tjäna som uppmuntran för dotterbolagen, som därigenom känner sig mer delaktiga i olika beslut 
(Yang et al., 2008). 
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En bra blandning av anställda från moderbolaget, expatriatens värdland och andra länder kan ha 
en positiv effekt på multinationella företags förmåga att uppnå god inlärning och 
företagsinnovation (Schuler et al., 1993). Global rekrytering spelar därför en betydande roll i ett 
företags innovation, företagets utveckling och företagsintegrationen (Collings et al., 2009). 
Expatriatuppdrag har inte enbart möjliggjort för företag att genomföra internationella aktiviteter, 
utan är även ett viktigt redskap för att ta fram och utveckla framtida företagsledare (Bolino, 
2007).  
 
Antalet utskickade expatriater beror naturligtvis i stor utsträckning på i vilken omfattning ett 
företag är globalt verksamt. Antalet varierar även beroende på kulturella och geografiska 
skillnader mellan landet där huvudkontoret är beläget och värdlandet, och hur lättöverkomliga 
dessa skillnader är. Expatriering rättfärdigas i dessa fall med sjunkande transaktions- och 
förmedlingskostnader jämfört med om man enbart skulle använda sig av lokala anställda. Antalet 
är även avhängigt av avdelningarnas beroendeförhållande sinsemellan och till huvudkontoret, 
vilket förklaras av och baseras på den resursbaserade synen (Bonache et al., 2010).  
 
Det har sedan en längre tid tillbaka skett olika förändringar inom multinationella företags syn på 
expatriater och hur dessa bör användas. Att anställa rätt personer är tids- och resurskrävande på 
den internationella nivån (Torbiorn, 1997). Detta beror bland annat på ett underskott av 
internationella chefer, vilket i sin tur skapar problem vid implementeringen av internationella 
företagsstrategier (Collings & Scullion, 2006). Det finns dock fler aspekter som talar emot eller 
försvårar användningen av expatriater; kulturella skillnader mellan länder kan leda till att 
expatriater inte blir lokalt accepterade, eller inte förstår den nya sociala kontexten de blir 
konfronterade med när de är ute på ett uppdrag. Detta kan leda till missförstånd mellan 
expatriaterna och de lokala anställda och i sin tur mellan dotterbolaget och företagsledningen 
(Horak & Yang, 2016).  
 
Det finns alternativ till att skicka ut expatriater som är mindre tids- och kostnadskrävande, och 
den generella trenden går mot allt kortare uppdrag (Collings & Scullion, 2006). Flera av dessa 
alternativ är relevanta för internationella företag när det kommer till att koordinera och 
kontrollera deras dotterbolag. För att uppnå den sociala aspekten av expatriaters funktion, kan 
istället internationella utbildningar och konferenser inom företaget anordnas. Sådana 
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sammankomster kan nyttjas för att överföra och förmedla organisationens mål och värderingar 
till deras utländska dotterbolag. Dessa tillfällen ger också organisationen möjlighet att nätverka 
mellan dess olika parter och bygga relationer (Harzing, 2002). 
 

1.1 Problematisering 
Utskickandet av expatriater har en lång tradition och har länge setts som den bästa möjligheten 
att hålla ihop och kontrollera ett internationellt företag (Jensen & Meckling, 1976). Det finns 
olika syften med att skicka ut anställda och dessa intar på grund av detta olika roller och 
positioner i dotterbolagen. Expatriater anses ofta vara ett bättre val än att utse lokala chefer, 
eftersom expatriaterna redan är integrerade i företaget och känner till företagskulturen och 
företagets policy väl (Jensen & Meckling, 1976). De kan därför användas för att lösa agency 
problemet vilket innebär att två parter har olika information och därmed olika förståelse av till 
exempel ett uppdrag. Detta problem kan annars uppstå vid separation av ägande och organisation 
på grund av stora geografiska distanser (Collings et al, 2007). Detta leder till att man utnyttjar 
expatriater som positionsfyllare när kvalificerade chefer saknas i värdlandet. Slutligen betraktas 
det som en meriterande erfarenhet för den enskilde att ha varit en expatriat under delar av sitt 
arbetsliv och sådan erfarenhet förväntas i sin tur hjälpa hela organisationen att utvecklas 
(Edström & Galbraith, 1977).  
 
När ett företag använder sig av expatriater för att jobba på dotterbolag kan dessa individer inta 
olika roller. Dessa roller skiljer sig åt beroende på vilket syfte företaget har när de skickar ut de 
anställda. De olika rollerna har inflytande både på kommunikationen mellan moder- och 
dotterbolag och hur man sinsemellan betraktar varandra (Harzing, 2002). De roller som 
expatriaterna intar kan vara avgörande för hur verksamheten på dotterbolaget förlöper och är 
viktiga för att förstå på vilket sätt relationer och nätverk inom dotterbolaget, men även lokalt i 
dotterbolagets hemland, ser ut (Harzing, 2002).  
 
Enligt teorin om socialt kapital räknas expatriater som företagets resurser. Deras kontaktnät och 
relationer kan vara till stor nytta och ju större och starkare dessa är, desto större nytta kan dras av 
dem (Lin, 1999). Ett företag är inget utan sina relationer och nätverk, och det är därför viktigt att 
kontinuerligt jobba på att utveckla dessa nätverk och relationer (Håkansson & Snehota, 2006). 
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Enligt Powell (1990) kan sociala nätverk vara väldigt komplexa, eftersom de bygger på ett 
ömsesidigt utbyte mellan olika parter och snabbt kan förändras och behöva anpassas. 
 
Expatriater används ofta för att förmedla och sprida kunskap. Genom att etablera bra lokala 
relationer förenklas kunskapsöverföringen, jämfört med en mera distanserad relation. Genom att 
dela erfarenheter, geografisk närhet och längre personlig interaktion under en längre tid, kan man 
bättre förstå de anställda och förhållandena inom dotterbolagen (Mäkelä, 2007).  
 
Ett multinationellt företags förmåga att identifiera innovationer inom företaget och att dela med 
sig av och vidarebefordra dessa till hela företagsnätverket blir allt mer en nyckeluppgift för att 
stärka och utveckla ett företags konkurrenskraft (Edwards et al., 2006). Detta leder potentiellt till 
förbättringar i dotterbolagens teknologiska kunskap och ledningsförmåga (Inkpen & Beamish, 
1997). Kunskap måste inte bara överföras, utan för att bli förstådd måste den även översättas på 
rätt sätt. Detta är en av rollerna som expatriater uppfyller på plats. Genom att lära sig den lokala 
kulturen har de en bättre förståelse för vad som krävs för att kunskapen ska bli förståelig och 
användbar för dotterbolaget och dess anställda (Choi &Johanson., 2012).  
 
Det är viktigt att vara konsekvent i all kommunikation med ett företags anställda, gällande vilket 
beteende som förväntas, samt att genom jämlik behandling skapa en upplevelse av rättvisa i 
aktiviteter och utfall (Baron & Kreps, 1999; Whitener, 2006). Om företaget inte är konsekvent i 
sin kommunikation, eller om den på något annat sätt är oklar, kan detta leda till att arbete utförs 
sämre och mindre effektivt eller på fel sätt. Detta kan kosta företaget pengar och i värsta fall 
innebära att det framstår som inkompetent eller oseriöst. Expatriarer är här särskilt exponerade, 
på grund av deras viktiga roller. Överensstämmande förväntningar från både företagsledningens 
och expatriaternas sida är därför en förutsättning för ett bra och lyckat arbete (Baron & Kreps., 
1999; Whitener, 2006). Förväntningar kan vara väldigt olika och omfattar inte bara de klart och 
avtalsmässigt fastlagda arbetsuppgifterna, utan kan även omfatta uppträdandet, hur nätverkandet 
bör ske och inte minst hur verksamheten inom dotterbolaget ska kontrolleras (Conradson, 
2018b).  
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1.2 Syfte  
Vi ämnar med denna uppsats ta reda på om det finns skillnader i förväntningarna på expatriaters 
syfte och uppdrag, samt om detta är fallet, vilka skillnader det finns, och om det sociala kapitalet 
har någon inverkan. Detta tänker vi undersöka utifrån två olika perspektiv; företagsledningens 
och expatriat dotterbolagschefer. Vi vill med detta fastställa om och hur dessa eventuella 
skillnader uppmärksammas. 
 

1.3 Forskningsfrågor  
 

Hur ser företagsledningens förväntningar på expatriaters syfte och uppdrag ut? 
Hur ser expatriater själva på förväntningarna på deras uppdrag och syfte? 

Finns det skillnader, och i så fall vilka och varför?  
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2. Teori 
Det finns många olika forskare som har beskrivit syftet med expatriater och dessas roller, och 
majoriteten av dem har en likartad syn och förståelse för ämnet och dess definition och upplägg 
(se Figur 1). De teorier som kommer att användas för analys i denna uppsats har valts ut för att 
täcka så mycket av ämnet som möjligt utan att överlappa. De tre valda teorierna är Edström och 
Galbraiths Syften med Expatriater (1977), Harzings Roller (2002) och Lins Sociala Kapital 
(1999). 

 
2.1 Expatriering 
Expatriering innebär en långvarig men tidsbegränsad omplacering av en anställd till ett annat 
land där han eller hon förväntas uppnå förutbestämda mål som till exempel att hitta lokala 
affärsmöjligheter, leda ett dotterbolag, bidra med och dela affärskritisk kunskap, utöva kontroll 
och/eller fylla en position som det inte finns några lokala förmågor till. Detta skiljer sig från 
kortare resor, korta utlandsuppdrag och flexpatriering på grund av dess tidsram, och kan även 
leda till att hela familjer flyttar (Bonache et al., 2010; Meyskens et al., 2009).  
 
Expatriering omfattar nya utmaningar och ger möjlighet till personlig utveckling (Kohonen, 
2004; Mäkelä & Suutari, 2009). I vilken utsträckning de anställda känner till och förstår 
företagets motiv med expatriering har med största sannolikhet en inverkan på deras egen 
motivation och förväntningar på uppdraget. 

 
Vi kommer att utgå från förväntningarna ledningen respektive expatriaterna har på uppdragen 
och hur och om dessa har definierats och förmedlats. 
 

2.2 Syftet med Expatriater 
Edström och Galbraith (1977) var tidiga med sin forskning om syften. Evans et al (2011), 
Brewster och Scullion (1997) och Hays (1974) talar till exempel om syften som positionsfyllare, 
erfarenhetssamlare och strukturreproducent, vilket till stor del täcker och överensstämmer med 
Edström och Galbraiths (1977) beskrivningar av syften. Detta illustreras i Figur 1. Forskarna 
belyser syftena från olika synvinklar och vissa behandlar också mera specifika funktioner. Dock 
beskriver de i grunden samma frågeställningar och många av de applicerade begreppen nämns 
också i definitionerna av Edström och Galbraiths (1977) tre syften. Vi har även använt oss av 
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dessa lite bredare formuleringarna vid definitionen av vår anpassade teori, dock har vi valt att 
huvudsakligen fokusera vår forskning på Edström och Galbraiths (1977) definitioner. 

 
Edström och Galbraiths (1977) teori behandlar specifikt den internationella överföringen av 
individer i chefspositioner inom multinationella företag. De konstaterar att det finns tre 
huvudsakliga skäl till användandet av detta företagsverktyg för internationalisering. Det första 
skälet är för att fylla positioner, vilket är fallet när det inte finns tillräckligt med lämpliga chefer 
på plats. Istället för att leta länge eller anställa någon som inte är kvalificerad, skickar man alltså 
ut en chef från moderbolaget som har rätt kvalifikationer och inte behöver bli upplärd. Det andra 
skälet är ambitionen att utveckla ledningskapaciteter. Här ligger fokus på individen och skälet till 
utlandsplaceringar är här utveckling av individer, till exempel för att samla erfarenheter och 
kunskaper som behövs vid framtida befordringar eller liknande. Det tredje skälet är 
företagsutveckling. Detta innebär att utstationeringen är fördelaktig för företaget av andra skäl. 
Genom denna kan expatriatchefen hjälpa dotterbolaget att utvecklas och nå mål baserat på den 
kunskap och teknologi som via expatriaten överförs från moderbolaget till dotterbolaget. 

 
Att överföra kunskap genom expatriater är inte ett isolerat mål, utan hänger ihop med uppgiften 
att kontrollera och koordinera. Det är bara typen av kunskap och sättet att överföra den som 
varierar mellan uppdragens olika mål (Hocking et al., 2004). Edström och Galbraith (1977) är en 
teori som har använts mycket av olika forskare (Adler & Ghadar, 1990; Hocking, 1999; 
Torbiörn, 1982). Edström och Galbraiths (1977) tre syften anses vara en stark teori och anses 
fortfarande vara användbara som distinkta kategorier. Det har dock saknats ett starkt konceptuellt 
ramverk för att förklara den underliggande strategiska signifikansen av dessa kategorierna och 
deras inbördes relationer. Trots att författarna nämner att motiven inte är exklusiva, specificerar 
deras forskning inte de underliggande relationerna (Hocking et al., 2004). 

 
Vi har valt att använda Edström och Galbraiths (1977) teori om syftet med expatriater och 
kombinera denna med Harzings (2002) olika roller. Detta val gjorde vi på grund av Harzings 
(2002) tidigare forskning som har nämnt och reflekterat över Edström och Galbraiths (1977) 
syften. Vi anser att kombinationen av dessa två teorier ger en väl grundad överblick över syftena 
och rollerna och att dessa naturligt hänger samman. 
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Figur 1: Olika teorier om roller och dess författare 
 

2.3 Expatriaters Roller 
Harzings (2002) roller överensstämmer med Harvey och Moellers (2009), men har dessutom en 
tredje roll som möjliggör en mera differentierad analys (se Figur 1). Att sammanfatta två roller 
till en som Harvey och Moeller (2009) gör, leder till en förenkling av teorin och gör den lättare 
att tillämpa, men leder samtidigt till att möjligheten till en djupare förståelse går förlorad. 
Harzings (2002) teori om roller beskriver hur expatriater kan användas för att kontrollera 
dotterbolag inom ett multinationellt företag. Detta kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att 
expatriaterna hamnar i en dominant roll när de blir utskickade på en tidsbestämd utlandstjänst. 
När ett utbyte av dotterbolagschefer sker har huvudkontoret ofta ett specifikt syfte med detta. 
 
Att skicka ut en expatriat som en typ av kontrollmekanism har ofta olika dimensioner (Harzing, 
1999). Kontrollen kan ske Direkt eller Indirekt, och vara Personlig eller Opersonlig. När det 
kommer till expatriater i chefersroller är kontrollmekanismen ofta mer direkt än vid andra 
alternativ för kontroll.  

 
Harzing (2002) presenterar tre vanliga roller för expatriatchefer. Dessa tre benämns “Björnen”, 
“Humlan” och “Spindeln”. Den mer traditionella rollen som intas av en chef är “Björnen”. Den 
anses som den mest direkt kontrollerande och ofta dominanta rollen. “Humlan” är en mer social 
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roll och innebär att chefen fokuserar mycket på att bygga relationer i dotterbolaget och skapa 
möjligheter för framtida relationer och utvecklingar mellan dotterbolaget och huvudkontoret. 
Den tredje rollen som presenteras är “Spindeln”. I denna roll jobbar chefen också med att vara 
social, men i detta fall med fokus på att bygga informella nätverk både inom dotterbolaget och 
lokalt utanför företaget i dotterbolagets hemland. Dessa tre olika roller kan intas var för sig, men 
även i olika kombinationer och genom dessa roller skapas  kontroll över dotterbolaget från 
huvudkontorets sida, med expatriat cheferna som ett verktyg att utöva denna kontroll. Harzings 
(2002) olika roller refereras till i många artiklar och undersökningar. Dock har det, såvitt vi 
kunnat finna, inte utförts många studier som faktiskt studerar dessa roller inom ett företag. 
Därför anser vi att detta är en intressant fråga att undersöka närmare. 

 
Birkinshaw och Hood (1998) och Ferner et al. (2004) argumenterar att förenklingen av rollerna 
till “Björnen”, “Humlan” och “Spindeln” inte räcker, utan att det måste finnas flera roller för att 
på ett tillfredsställande sätt beskriva expatriatrollerna. Dessutom leder behandlingen av 
internationella chefer som en mer eller mindre homogen grupp- utan hänsyn till olika längder på 
uppdrag, typ av uppdrag och personliga omständigheter- till att måtten inte kan vara hundra 
procent korrekta (Forster, 2000). Detta är en av anledningarna till att vi valt att titta på expatriater 
som alla jobbar i någon form av chefsposition på dotterbolagen, vilket borde leda till att gruppen 
är mer homogen. Då Harzings (2002) roller inte har blivit använda eller testade i någon större 
omfattning är det svårt att säkert fastställa om dessa verkligen är universella och relevanta. Dock 
har de blivit citerade i omfångsrika studier om roller och vi menar därför att de är relevanta. På 
grund av att det inte finns mycket resultat eller annan forskning att jämföra med, har vi till fullo 
utgått från Harzings (2002) egna resultat.  
 

 

2.4 Socialt Kapital 
Vi har som tredje teori valt Lins (1999) definition av socialt kapital för att kunna fördjupa 
förståelsen för betydelsen av de olika syftena och rollerna och hur dessa hänger ihop- specifikt 
nätverkskomponenten- samt förstå vilken praktisk nytta man kan drar av dem. Det finns många 
definitioner av socialt kapital, men Lins(1999) definition är den som lägger störst vikt vid 
betydelsen av umgänge, placeringen i nätverk samt kunskapsöverföring. Av denna anledning 
valde vi denna teori framför definitionerna av Bourdieus (1983), Putnam (1993), Hunout (2003-
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2004) etc vilka beskriver socialt kapital mera som en form av makt, än som en resurs en person 
innehar som även kan utnyttjas av andra. Teorin om socialt kapital bygger på antagandet om att 
socialt kapital stödjer informationsflödet. Sociala relationer med strategiska positioner kan förse 
en individ med viktig information om möjligheter och val som de annars inte skulle ha tillgång 
till. Företag och dess anställda kan därmed också göras uppmärksamma på tillgängligheten av 
och intresset från potentiella anställda eller partners, som annars inte hade uppmärksammats. 
Sådan information minskar därför transaktionskostnaderna för företag när de rekryterar bättre 
anställda och för de anställda när de söker efter en bättre arbetsgivare som kan få nytta av deras 
kapital och belöna denna.  
 
Sociala relationer kan utöva inflytande på olika befattningshavare inom företaget som är 
ansvariga för till exempel rekrytering av ny personal eller för befordringar. Sociala relationer kan 
också, beroende på deras strategiska position, medföra högre värderade resurser och utöva större 
makt eller inflytande. Specifika relationer kan av ett företag även anses som en försäkran om en 
individs sociala referenser, vilket i sin tur kan indikera individens tillgång till resurser genom 
sociala nätverk och relationer. Detta bidrar till ökade resurser utöver individens redan befintliga 
sociala kapital. Sociala relationer förväntas förstärka identiteten och igenkännandet. Att bli 
uppmuntrad och igenkänd som en värdefull individ och medlem i en social grupp med delade 
intressen och resurser, ger inte bara emotionellt stöd utan även offentligt erkännande (Lin, 1999).  

 
Det sociala kapitalet består alltså av fyra delar: information, inflytande, sociala referenser och 
förstärkning. Socialt kapital började bli en del av forskningen på 1980-talet. Forskningen har gått 
åt många olika håll och har bedrivits inom många olika områden. Från psykologiska till 
sociologiska och ekonomiska. Man har studerat vilka resurser en individ kan få tillgång till, 
vilken position de har i nätverken och hur starka relationerna är. Lins (1999) teori är mera ett 
försök att förstå dessa strukturerna än en verkligen användbar teori. Det är en så kallad mitten 
teori. Detta betyder att den ligger mellan de generella övergripande teorierna och de specifika 
användbara och väl utforskade teorierna (Storberg, 2002), vilket i sin tur kan leda till att det kan 
vara svårt att dra fasta och användbara slutsatser från forskningen. 
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Jämfört med Harzings (2002) “Spindel” utgår socialt kapital inte enbart från relationsskapande 
som en process som ska utföras, utan ifrån att befintliga relationer är en resurs som företag 
förvärvar med anställningen av ny personal.  
 

 

2.5 Förväntningar 
Det finns olika sorters skriftliga kontrakt, bland annat transaktionskontrakt och relationskontrakt 
(Rousseau & Parks, 1993). Psykologiska kontrakt är i motsats till dessa oskrivna. De behandlar 
förväntningar som företaget och de anställda har gällande utbytet i arbetsförhållandet. 
Förväntningar gäller både konkreta och mindre konkreta frågor som värdighet på arbetsplatsen, 
möjlighet till utveckling och att blir omhändertagen av sin arbetsgivare. När det psykologiska 
kontraktet inte uppfylls kan det leda till missnöje och strejk (Schein, 1980). Eftersom kontrakten 
är subjektiva och dynamiska kan de inte bli specificerade enbart i termer av distinkta 
förväntningar. Två individer kan förstå villkoren i ett sådant kontrakt olika. Rousseau (1989) 
argumenterar att psykologiska kontrakt är viktiga för en individs engagemang i en organisation. 
På grund av detta är det viktigt att förstå dessa, kontrakt och att så mycket som möjligt stämma 
av dessa så att alla har samma förväntningar på förhållandet och de resulterande uppgifterna. 
 

2.6 Anpassad teori  
I denna uppsats kommer Edström och Galbraiths (1977) teori om syften med expatriering att 
användas för att fastställa det generella syftet och anledningen till att verkställande direktörer 
skickas ut på längre uppdrag över hela världen. Beroende på vilket av de tre syftena som ska 
uppfyllas av expatriaterna, förväntas detta leda till en indelning i olika roller. Enligt Harzing 
(2002) ämnar sig olika roller olika väl beroende på syftet med utskicket. “Björnen” har 
definierats som direkt kontroll, “Humlan” i hänseende av direkt kommunikation och “Spindeln” i 
form av nätverk.  
 
Lins (1999) teori om socialt kapital, med vilken studien ämnar fastställa om detta har något 
inflytande på syftet och rollen expatriaten ämnar inta, avser enbart ledningens förväntningar. 
Detta på grund av att expatriaterna naturligt utgår från sitt eget kapital och det därför inte ändrar 
deras förväntningar. Socialt kapital har definierats som kontakter och nätverk som innehas av 
expatriaten personligen och som kan bli större och användas i olika syften och roller. På detta 
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sätt ämnar vi fastställa sammanhang mellan syften och roller, samt om dessa tilldelas på grund av 
socialt kapital. Frågorna som ställts till både ledningen och expatriaterna söker fastställa 
skillnader och likheter samt reella förhållanden. 
 

 
Figur 2: Anpassad teori 
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3. Metod 
En kvalitativ studie har genomförts för denna uppsats. Då syftet med uppsatsen är att jämföra hur 
två grupper i ett stort internationellt företag ser på expatriater, är en kvalitativ studie mest 
passande då den har större möjlighet att undersöka situationen från ett individperspektiv, vilket 
annars är svårt att kvantifiera (Bryman & Bell, 2011, s.386-387). Vi har samlat in primärdata 
genom intervjuer med olika personer vilka innehar skilda positioner inom bolaget Scania. Deras 
åsikter har sedan blivit jämförda och kopplade till tidigare forskning inom området expatriater 
och de teorier vi har valt att fokusera på. 
 

3.1 Urval av bolag 
Valet av bolag att använda som exempel i denna uppsats resulterade i det 1891 grundade Scania 
AB. Scania är det sjunde största företaget i Sverige, med 53 000 anställda globalt. Globalt 
befinner sig Scania i mer än 100 länder, och företaget har i dagsläget ungefär 370 expatriater ute 
på uppdrag i världen. Dessa expatriater har ursprung i 50 länder och är placerade på uppdrag i 30 
länder (Kent Conradson, 2018). Detta gör att Scania är ett representativt bolag inom området 
expatriater och därför väl ägnat för denna undersökning. Enligt Bryman och Bell (2015, s.428) är 
detta ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att man använder sig av till exempel ett företag med 
relevant information inom ämnet. Branschen Scania är aktiva i är global och samma 
grundläggande kunskap behövs över hela världen, vilket gör att företaget är beroende av en väl 
fungerande kommunikation inom bolaget. Även detta globala behov gör Scania till ett relevant 
forskningsobjekt för denna studie. 
 

3.2 Intervjuer 
För att fånga så mycket av individernas perspektiv och tankar som möjligt använder vi oss av 
intervjuer som metod för att samla in information. I kvalitativa studier ligger fokus ofta på just 
denna typ av information och kvalitativa intervjuer reflekterar därmed detta (Bryman & Bell, 
2015, s.480). Med hänsyn till det har vi gjort valet att använda en semistrukturerad intervjumetod 
och intervjuerna följer en förutbestämd lista med frågor med öppna svar, då det anses som 
positivt om intervjuobjekten pratar på angående ämnet (Bryman & Bell, 2015, s. 480). Då 
intervjuerna är semistrukturerade lämnas en stor möjlighet för flexibilitet, och om följdfrågor 
skulle uppstå under intervjun är dessa möjliga att ställa.  
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Ett inledande samtal genomfördes med ett av intervjuobjekten angående ämnet mer generellt 
inom företaget. Utifrån detta samtal fick vi en överblick över Scanias verksamhet och vilka 
individer vi ville kontakta inför eventuella intervjuer.  
 
För att genomföra intervjuerna använde vi oss av tre olika metoder, vilka varierade beroende på 
var intervjuobjekten befann sig samt deras tillgänglighet. Vid intervjuerna med 
ledningsrepresentanter befann sig alla i Sverige på huvudkontoret, varför det var möjligt att 
genomföra de flesta intervjuerna personligen på plats. Däremot, på grund av intervjuobjektets 
tillgänglighet, fick även en av dessa fyra intervjuer genomföras via Skype. 

 
För de andra två intervjumetoderna användes skype för genomförandet. Detta på grund av att alla 
intervjuobjekt befann sig på sina utlandsuppdrag och det därmed blev omöjligt att genomföra 
intervjun personligen på plats. Skype är ett flexibelt sätt att genomföra intervjuer på när 
geografisk distans är en avgörande faktor. Det blir genom skype möjligt att ta del av en personlig 
och interaktiv intervju, även om distansen mellan individerna är stor (Bryman & Bell, 2015, 
s.675). När det var möjligt användes skype med video, för att försöka att efterlikna en personlig 
intervju i största möjliga utsträckning. Däremot var detta inte alltid möjligt på grund av 
intervjuobjektens plats och tekniska tillgångar och i dessa fall genomfördes skypeintervjuerna 
utan video. Detta blir då mer likt en telefonintervju, där involverade inte kan se varandra eller 
avläsa varandras kroppsspråk (Bryman & Bell, 2015, s.499). Även telefonintervjuer är en bra 
metod att använda när intervjuobjektet befinner sig på en svåråtkomlig plats eller har ett 
fullspäckat schema (Bryman & Bell, 2015, s.499). 
 
I några enstaka fall skickades intervjufrågorna i förväg till intervjuobjekten, då det fanns en 
begränsad tid för att genomföra intervjun. Genom att få frågorna i förväg kunde intervjuobjekten 
förbereda sig lite, och intervjun kunde genomföras snabbare.  
 

3.3 Urval av intervjuobjekt  
Då denna studie väljer att titta på syftet och frågeställningen från två olika perspektiv inom ett 
företag, har urvalet av individer för intervjuer skett i två steg. Individerna har sökts och valts ut 
för två olika grupper. Grupp 1; ledningsrepresentanter (se Bilaga 1) och grupp 2; expatrierade 
dotterbolagschefer (se Bilaga 2). I grupp 1 har ledningsrepresentanter valts ut med ansvar för 
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olika huvudområden och arbetsuppgifter. Dessa har huvudkontorets perspektiv och är delvis 
delaktiga i beslut beträffande både dotterbolag och expatriater ute i världen, vilket ger oss ett av 
de två perspektiven för uppsatsen. I grupp 2 får vi det andra perspektivet. Där har expatrierade 
dotterbolagschefer kontaktats för intervjumöjligheter. Vi har i denna studie valt att använda 
dotterbolagschefer och verkställande direktörer (VD:ar) synonymt. Eftersom teorierna i studien 
har fokus på just expatriater i ledande roller, har vi valt att enbart undersöka expatriat chefer, och 
mer specifikt individer som har titeln som verkställande direktör på något av Scanias dotterbolag. 
Deltagarna som intervjuats har i övrigt olika bakgrund, och befinner sig i olika delar av världen. 
Vilka delar av världen de är aktiva i har inte tagits med i urvalet eftersom det för vår studie 
framstår som en irrelevant variabel.  
 

3.4 Formulering och operationalisering av intervjufrågor 
Våra intervjuer började med frågor om intervjuobjektens bakgrund, för att kunna fastställa hur 
stor deras erfarenhet av såväl Scania som arbetet i verkställande direktörspositioner var. Vi 
frågade även om tidigare erfarenheter av expatriering för att se om de senare skulle kunna ge oss 
en jämförelse utifrån egna tidigare erfarenheter. Därefter fortsatte vi med frågor om expatriering 
och deras upplevelser av förväntningar. För att säkerställa att det inte skulle bli några 
missförstånd, lätt vi intervjuobjekten definiera vad en expatriat är innan vi började med de mera 
ingående frågorna. Vid operationaliseringen av våra intervjufrågor utgick vi från våra tre utvalda 
huvudteorier. Vi skapade olika frågor som skulle reflektera de olika delarna av varje teori och 
som skulle fånga de essentiella underliggande faktorerna. Detta ledde till de centrala begreppen 
positionsfyllnad, kontroll, kommunikation, nätverk, resurs och anställning. Vi försökte att ställa 
frågorna så öppet att de olika alternativen kunde vara svar på samma fråga. För en mera 
detaljerad redovisning av de exakta frågorna och vilka frågor som avser vilka begrepp se Bilaga 
5. Avslutningsvis frågade vi om informanterna ansåg att det fanns alternativ till expatriering, 
samt om de trodde att Scania hade varit lika framgångsrikt utan expatriering, för att kunna se om 
det finns någon utveckling inom området och hur viktigt expatriering är för företaget. 
 

3.5 Översättning av frågor och svar 
Denna uppsats har som huvudspråk Svenska, men trots att Scania är ett svenskt företag, är 
många av deras anställda inte från Sverige. Scanias anställda består till stor del av människor 
från hela världen, och många av dessa individer talar inte svenska. För att genomföra denna 
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studie krävdes det därför att några intervjuer genomfördes på engelska. Frågorna för intervjuerna 
blev därför översatta till engelska inför de engelska intervjuerna, i detta fall var 4 av 10 
intervjuer på engelska. Resterande 6 av 10 genomfördes på svenska och behövde därför inte 
översättas.  
 
De engelska intervjuerna behövde efter sitt genomförande översättas till svenska. Detta gjordes 
först genom att transkribera svaren på engelska och sedan översätta dem in i empirin och 
analysen på svenska. En risk med att översätta intervjusvar är att det sker misstag när tolkning av 
texten och språket görs. I detta fall ser vi inte detta som en stor risk, då båda författarna av denna 
studie har engelska och svenska som modersmål, och vi anser att risken för feltolkning därmed 
minimerats.  
  
Däremot har många av intervjuobjekten inte engelska som sitt förstaspråk och det kan därför ha 
uppstått misstolkningar under intervjun, en risk vi försökte minimera genom förtydligande 
följdfrågor.  
 

3.6 Kodning för analys 
Vi har valt att sammanfatta alla ledningens och verkställande direktörernas svar i två delar, som 
utgår ifrån deras svar på frågorna och den ordningsföljd dessa ställdes i. Utifrån detta har vi 
sedan valt att jämföra svaren och där har vi utgått ifrån samma eller liknande ordval eller 
förklaringar från informanterna. Vi kommer vid analysen att jämföra och kontrastera åsikterna 
ledningen och de verkställande direktörerna presenterar, främst om förväntningarna och 
huvudteorierna. För att exemplifiera detta har vi gjort en tabell 1 med direkta citat från ledningen 
och de verkställande direktörerna. För att göra detta så okomplicerat som möjligt har vi även här 
utgått från följden frågorna ställdes i under intervjuerna. Svaren från bakgrundsfrågorna, som 
inte har redovisats i empirin utan bara i bilagorna, kommer också att vara del av vår analys, 
eftersom dessa kan ha inflytande på erfarenheten och därmed synen på vissa områden. Vi har i 
analysen även valt att utgå ifrån de begrepp vi använde för att operationalisera frågorna och hur 
dessa har blivit nämnda och belysta av de olika informanterna under deras intervjuer.  
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Tabell 1: Exempel på kodning för analys 

Fråga Ledningen VD:ar Analys 

Varför tror/anser du 
att Scania använder 
sig av expatriater? 
 
(Denna fråga hade vi 
under rubriken syfte 
och vi avser därmed 
efterfråga om syftet är 
positionsfyllnad, 
kontroll eller 
kommunikation.) 

“2 huvudsakliga skäl, 
dels för den 
strategiska utveckling 
av bolaget, dels för att 
säkerställa att det 
skapas ökat 
affärsvärde dvs 
volym, tillväxt, 
resultat.” - Kent 
Conradson 
 
They look to fill 
positions with the 
right people, these 
people are also 
responsible to 
transmit culture and 
knowledge - Rafael 
Vara 

“ I think it’s a quick 
way for experience 
and knowledge 
transfer.” - Gerard 
van Kuelen 
 
“... att vi utvecklar 
bolaget i rätt riktning 
och att vi överför 
kunskap till bolaget 
och också för att 
erbjuda 
utvecklingsmöjlighete
r för personal.” - 
Marie Sjödin Enström 

Kunskapsöverföring 
och utveckling av 
bolaget nämns både 
av ledningen och 
expatriaterna som en 
viktig del av 
expatriering. Detta 
tyder på att uppdraget 
i detta hänseende är 
tydligt. 
Kunskapsöverföring 
sker genom 
kommunikation och 
tyder därför på att ett 
av syftena är att 
kommunicera värden 
till dotterbolagen. 
Dessa värden och 
andra kunskaper 
hjälper även att 
utveckla bolaget.  

 

3.7 Teknik och tekniska problem  
Inför varje enskild intervju tillfrågades intervjuobjekten om de godkännded användandet av 
ljudinspelning under intervjun för att underlätta vår transkribering och analys av vad som sades 
under intervjuerna (Bryman & Bell, 2015, s.499). Detta godkändes av samtliga, vilket gav oss 
möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen. Däremot finns det en risk om man enbart 
förlitar sig på en ljudinspelning, eftersom det kan uppstå tekniska problem och eftersom den 
även kan råka raderas (Bryman & Bell, 2015, s.499). Tekniska problem är något som upplevdes 
under denna uppsats datainsamling. Vid första intervjun slutade inspelningen att fungera, vilket 
upptäcktes först i efterhand. Detta ledde till att en fullständig transkribering inte gick att 
genomföra. Inför de resterande intervjuerna användes därför minst två samtidiga ljudinspelningar 
under varje intervju. Dessutom gjordes en mer fullständig transkribering under intervjuernas 
gång.  
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3.8 Etik 
När en studie genomförs är det viktigt att etik upprätthålls för att hålla fast validiteten och tilliten 
i studien, däremot skiljer sig uppfattningen om vad som är korrekt etik mellan forskare och 
forskningsområden. Det kan vara svårt att presentera alla fakta för intervjuobjekten när man ber 
om medgivande till studien, detta på grund av att studien ofta kontinuerligt ändras under arbetets 
gång (Bryman & Bell, s.133). För att undvika problem med etik och medgivande har följande 
steg tagits:  
 
I denna studie följde vi ett särskilt upprättat protokoll, vilket innebar att vi inledde varje kontakt 
och intervju med specifika frågor och informationer om godkännande och etik. Under en 
inledande kontakt med intervjuobjekten presenterades uppsatsens syfte och metod, därefter 
efterfrågades ett första godkännande, innan vi gick vidare med att boka intervjutid med 
respektive intervjuobjekt. Vid intervjutillfällena informerades intervjuobjekten innan frågorna 
ställdes om att uppsatsen kommer att publiceras på DiVA, och därmed kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten. Därefter presenterade vi intervjuobjekten med möjlighet att förbli 
anonyma i studien, något alla intervjuobjekt i denna studie tackade nej till. Detta förmedlades 
även i slutet av varje intervju för att bekräfta deras tidigare godkännande. Här informerades även 
intervjuobjekten om möjligheten att dra tillbaka deras godkännande eller val av anonymitet fram 
till uppsatsen slutliga inlämning.  
 
Under varje intervju efterfrågades även tillstånd att spela in intervjun för att underlätta under 
transkriberingprocessen. Intervjuobjekten var informerade om att inspelningarna enbart skulle 
avlyssnas av uppsatsförfattarna, och att de efter uppsatsens färdigställande kommer att raderas. 
Även detta var något som godkändes av alla intervjuobjekten.  
 

3.9 Metodkritik 
När en kvalitativ studie genomförs kan det finnas många faktorer som påverkar de resultat man 
får. Kvalitativ datainsamling kan anses vara svår att hålla objektiv (Bryman & Bell, 2015, s.32), 
då personen som gör studien ofta blir en del av studien på ett eller annat sätt. Genom att hålla i 
intervjuer blir personen delaktig i studien och kan därför medvetet eller omedvetet påverka de 
resultat som studien till slut kommer fram till. Kvalitativa data måste även tolkas för att komma 
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fram till ett resultat, och i denna tolkning kan det vara svårt att hålla resultaten objektiva 
(Bryman & Bell, 2015, s.32). För att undvika detta intog vi olika roller, en höll i intervjun och en 
transkriberade. Med detta förfaringssätt såg vi till att alltid en av oss visste exakt vilken fråga vi 
var på och om vi hade fått uttömmande svar, samtidigt som den andra skrev ner svaren och 
följdfrågor för att senare kunna se om dessa hade varit ledande. 
 
En oregelbundhet i metoden var att några intervjuobjekt fick ta del av frågorna i förväg, medan 
de flesta fick höra frågorna för första gången under intervjun. Det hade varit bättre att kunna 
använda samma metod med alla intervjuobjekt, att antingen alla eller ingen fick ta del av 
frågorna i förväg. Då hade det blivit en bättre likhet i intervjuerna. På grund av att frågan om att 
få ta del av frågorna uppstod i några av de senare intervjuerna, var detta dock inget som vi hade 
möjlighet att gå tillbaka och ändra, och några av dessa intervjuer hade inte heller varit möjliga att 
genomföra utan detta tillagda steg.   
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4. Empiri 
I empiridelen kommer vi först att sammanfatta ledningens svar och och utsagor från intervjuerna 
för att sedan titta på expatriaternas svar och åsikter. Vi har sammanfattat svaren under olika 
rubriker för att senare lättare kunna jämföra dem och för att de ska ha ett logiskt sammanhang. 
 

4.1 Ledningen 

4.1.1 Definition och användning av Expatriater 

Definitionen som ledningsrepresentanterna ger av expatriater är: Individer som får möjlighet att 
genom sitt arbete flytta från ett land till ett annat för att jobba. 
 

“Om vi går tillbaka 25 år så var i allt väsentligt vår expatriat- population svenska 
befattningshavare som reste ut till världen.” - Kent Conradson 

 
Numera finns expatriater från hela världen (50 länder) som är verksamma i cirka 30 olika länder 
och antalet expatriater har under dessa 25 år mer än fördubblats. Det finns olika typer av uppdrag 
däribland både långa och korta. Ofta är det längre uppdrag expatriaterna är utsända på, och dessa 
uppdrag är ofta på strategiska och affärskritiska positioner. Kortare uppdrag kan ibland användas 
för att utveckla individer och förbereda dessa för framtida ledarskapspositioner. Scania använder 
expatriater i just verkställande direktörsposition i dotterbolgen för att hjälpa bolaget att växa, 
skapa tillväxt och affärsvärde. Det är även en viktig resurs för att överföra bolagskulturen.  
 
Ledningen anser att expatriater skickas ut för att fylla positioner som inte kan fyllas av lokala 
anställda. Detta rör sig ofta om verkställande direktörer eller finansdirektörs positioner. 
Positionerna kan inte fyllas av lokala anställda, eftersom det i dessa funktioner är viktigt att 
förmedla företagskulturen vilket inte är möjligt för en nyanställd att göra. När dotterbolaget har 
integrerats i företagskulturen kan en lokalanställd överta ledningen av detsamma. Detta kan 
enligt Rafael Vara ta upp till 40 år. Fram tills dess behövs det expatriater som dotterbolagschefer 
för att enligt honom ha kontroll över dotterbolagen. 



  
 

21 

4.1.2 Anställningsprocess och förberedelse inför expatriering 

Processen för att anställa verkställande direktörer i expatriatpositioner har utvecklats under de 
senaste åren och har standardiserats och effektiviserats. Stort fokus ligger nu på att först 
konstatera av vilken anledning företaget behöver skicka ut en expatriat till just den aktuella 
positionen. Stor vikt lägger också vid att matcha rätt individ med rätt position. Scania använder 
sig av “talent weeks”, “succession planning” och utomstående experter för att försöka skapa en 
mer objektiv process. Enligt Mathias Carlbaum tas sedan i cirka 80 % av fallen sista beslutet av 
regionscheferna, men han själv har sista ordet om det skulle behövas. I dagsläget annonseras inte 
alla verkställande direktörspositioner ut till alla på företaget när de blir lediga. Istället har de en 
pool med individer som de vet kan passa, som de ofta utgår ifrån först.  
 
När man söker en expatriat för att skicka ut på ett uppdrag följer urvalsprocessen ett strikt 
schema, som börjar med en fullständig beskrivning av uppdraget och Scanias förväntningar på 
expatriaten. Därefter genomgår kandidaterna en lång evaluationsprocess som granskas av både 
Scaniaanställda och utomstående. Detta leder sedan fram till en anställning, där ett formulär som 
tydligt ska förklara förväntningarna skrivs på samtidigt som avtalet. Detta formulär har Scania 
introducerat till sin urvalsprocess för ca ett och ett halvt år sedan. Verkställande direktörer 
förväntas alltså överföra och implementera Scanias företagskultur till deras dotterbolag. Deras 
nätverk och relationer ska enligt Rafael Vara inte ha något inflytande på om de får en position 
eller inte. Dock förväntas expatriaterna förstora sitt och Scanias nätverk när de är ute på uppdrag.  
 
De utvalda förbereds för sina uppdrag genom flera olika utbildningar. “Global assignments” 
sköter en del av dessa och positionens affärsområde den andra, ofta “commerical operations”. 
För expatriat delen förbereds de med bland annat kulturträning, förbesök & praktiska frågor. För 
själv arbetsuppgifterna har deras erfarenhet ofta gett dem en bra grundträning, men skulle något 
saknas försöker man fylla de hålen innan flytten. De får även en genomgång av arbetsuppgifterna 
och numera får de även skriftligt de förväntningar som de förväntas uppfylla. Detta kan göras 
mycket tydligare, och det jobbar företaget med nu: roll, förväntansbild och målbild. Dessa har 
även förtydligats. En assignment plan finns sedan cirka två år tillbaka för personliga mål, så att 
den enskilde tydligare vet vad som förväntas, och 2018 bestämdes det av global assignments på 
huvudkontoret att dokumentet är obligatoriskt, detta enligt Rim Boren.  
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Denna process skiljer sig något från hur det var tidigare, då det handlade mer om diskussioner 
mellan anställd och chef angående vilja och önskan för en sådan typ av uppdrag. Dessa 
diskussioner skedde ofta muntligt, och processen var enligt beskrivning mer baserad på 
konversationer och vem du pratade med och kände.  

4.1.3 Fördelar, nackdelar och värde med expatriering 

Det finns både för och nackdelar med expatriater, både för företaget och för individen. Fördelar 
med expatriater är att de utvecklar dotterbolagen med deras kompetens och hjälper till att 
utveckla lokal kompetens, personal och talanger. Nackdelar med expatriater är att det är en stor 
kostnad för företaget, det är långa processer och mycket komplext. Positioner kan även tendera 
att bli permanenta och sätter då ett glastak för somliga roller och de lokalt anställda. Placeras rätt 
person på rätt plats är det en otrolig tillgång, placeras fel person på fel plats kan det leda till en 
enorm kostnad.  
 
Enligt alla representanter för ledningen är expatriater absolut en resurs för Scania, så länge de 
gör det jobb som de förväntas göra.  

4.1.4 Förväntningar och förmedlingen av dessa 

 
“Förväntningen är att man är en god ambassadör för varumärket Scania samt att man vidareför 
vår kultur och våra värderingar i den nya miljön. Som expatriat är hen i tjänst under en större 
del av dygnet. Gränsen mellan arbete och privatliv kan vara mindre skarp än när du är i ditt 

hemland.” - Kent Conradson 
 

Enligt Mathias Carlbaum är ett av dotterbolagschefernas huvudsakliga syften att hålla koll på 
dotterbolaget, och se till att det följer de regler och mål som sätts upp av huvudkontoret.  
 
Dotterbolagscheferna har ett stort mandat, och ges stor tillit från företaget, så att de ska kunna 
fungera som en ambassadör för företaget under sin utlandsplacering. Enligt Kent Conradson har 
expatriaterna även en annan dimension av ansvar för andra roller inom sitt uppdrag. De bär 
ansvar för att huvudkontorets förväntningar förmedlas vidare till resterande delar av 
dotterbolaget. Det är också del av expatriatens jobb att representera Scania och sprida dess 
varumärke och kultur på marknaden, och detta görs i stor mån med hjälp av nätverk och 
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relationer. Däremot läggs inte jättestor vikt vid vem du känner när du blir rekryterad. Vikten 
läggs vid att du är en person som lätt skapar nätverk.  
 
Överensstämmande förväntningar är viktiga för Scania. Dock är detta något som inte alltid är så 
lätt att verkställa.  
 
“ Förväntansbilden vad gäller roll, ansvar och målbild kan ibland glida isär som en följd av en 

otydlig eller bristfällig uppdragsbeskrivning.” - Kent Conradson 
 
Dock behöver detta inte alltid leda till problem. Detta är ett fenomen som inte bara är unikt för 
expatriater, utan något som även kan påverka i andra roller. Dock kan fenomenet bli tydligare 
när man tittar på expat roller. Medarbetare vill i dagsläget ha en ökad förståelse för vilka 
förväntningar som finns och det är därför dessa nya processer har skapats och börjat att 
implementeras. Detta kan leda till en mer tydlig koppling mellan insats och prestation, vilket 
kanske inte alltid har funnits på samma sätt tidigare.  

4.1.5 Andra alternativ till expatrering 

Det finns i dagsläget alternativ som Scania använder istället för expatriater. Bland annat finns 
lokala avtal, men med några extra förmåner, vilket refereras till som “Local Plus Contract”. 
Scania har även börjat anställa lokala verkställande direktörer i några länder. Expatriater används 
idag huvudsakligen då den rätta kompetensen inte finns att få tag på lokalt. Ett annat exempel är 
nya marknader, när man lägger vikten vid att förmedla och lära ut företagskulturen, Scanias 
värderingar och deras sätt att jobba. 

4.1.6 Scanias framgång utan expatriater 

Scania hade inte varit lika framgångsrikt internationellt om det inte hade haft expatriater, enligt 
ledningen. Många av tillväxtmarknaderna har varit beroende av expatriater i etablerings faserna 
och för ett växande företag, som Scania har varit och är, har dessa varit en mycket viktig resurs. 
Kent Conradson framhåller att: 
 

“Expatriater bidrar under alla skeden av ett bolags utveckling, men framförallt är de viktiga 
under de tidiga skedena av en etablering.”  
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4.2 Expatriater 

4.2.1 Definition och användning av expatriater 

Som expatriater definierade dotterbolagscheferna personer som jobbar utanför hemmabasen på 
ett företag på kortare eller längre tidsbestämda uppdrag. I Scanias fall innebär detta att 
kontrakten normalt är på 3 år och kan förlängas till 5 år vid behov. Man får bra löneförmåner. 
Scanias definition av expatriater skiljer sig från andras definitioner i och med att man bara är en 
expatriat om detta klart definieras i anställningskontraktet. Om man skickas ut på utlandsuppdrag 
och får ett lokalt kontrakt på plats räknas man enligt Scania alltså inte som expatriat. Expatriater 
måste vara äventyrslystna och intresserade av att lära känna och förstå nya kulturer samt av att 
träffa nya människor. Detta gäller även för deras familjer. 
 
Från expatriaternas synvinkel anser de flesta att de skickas ut för att överföra Scanias 
företagskultur och koncept och att se till att sättet de jobbar på implementeras på nya marknader. 
Man hjälper till att utveckla företaget snabbare och i rätt riktning och hjälper det att växa genom 
att förmedla kunskap som har insamlats på andra etablerade marknader. Detta ska hjälpa 
företaget till en snabbare tillväxt. 
 
 “Man tar med sig många koncept, lärdomar och erfarenhet från mera utvecklade marknader till 

nya marknader” - Steve Wagner 
 

Somliga anser sig även som en kontrollerande länk mellan huvudkontoret och dotterbolaget. De 
fyller en position som är svår att fylla med lokala anställda. Detta på grund av deras erfarenhet av 
företaget och av andra verkställande direktörspositioner, men det är även en möjlighet för 
personlig utveckling. Det finns inte något enskillt syfte, utan syftet beror på positionen och 
situationen. Omfattas kan då alla möjliga positioner som tekniska roller, ekonomer, mekaniker, 
controller, sälj-förberedande och ingenjörer. Allt detta beror på det konkreta behovet. Dock är 
det vanliga just verkställande direktörer och finansdirektörspositioner. Normalt är expatriatens 
uppdrag på en tillräckligt hög nivå för att kunna skapa och genomföra förändringar, vilket 
innebär mer strategiska och långsiktiga positioner. 
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Företaget har historiskt sett inte sällan hittat rätt person på den lokala marknaden. Ju längre bort 
marknaden är både kulturellt och geografiskt, desto större var problemen att hitta rätt personal. 
Traditionellt skickade man enbart ut svenska expatriater men detta har ändrats de senaste tio 
åren. Man försöker nu mer och mer att matcha verkställande direktörer med länder som är lika 
deras hemkultur. Scania har ett stort urval av verkställande direktörer med erfarenheter från olika 
positioner och länder.  

4.2.2 Anställningsprocess och förberedelse inför expatriering 

När de intervjuade expatriaterna fick sina verkställande direktörspositioner var det för att de 
antingen anmälde intresse hos sina chefer, eller för att de blev direkt tillfrågade om de skulle 
kunna tänka sig en sådan position. Allt började enligt många med ett telefonsamtal.  

På frågan om expatriaterna trodde att deras nätverk hade spelat en roll i deras anställning svarade 
de att detta inte var fallet. Dock nämnde de att detta nog var en vanlig väg att bli befordrad för 
tio år sedan. Idag annonseras många jobb ut inom Scania och man har “talent weeks” och 
liknande för att hitta den perfekta kandidaten för ett jobb. 

Enligt intervjuobjekten skedde det en viss grad av förberedelse för den kommande 
livssituationen genom språk- och säkerhetsträning samt genom förbesök och olika andra 
personliga förberedelser. Dock kände många att förberedelsen vad gäller ledningens 
förväntningar och förberedelsen för deras kommande arbetsuppgifterna var oklar. Inget 
formulerades skriftligt, utan de förväntningar som kommunicerades skedde enbart genom samtal 
med chefer. De tyckte därför att detta skulle vara en punkt som kan förbättras i expatriat 
processen, till exempel genom klarare definitioner av förväntningar, lednings träning och 
liknande. Däremot tycker de verkställande direktörerna att supporten de får av Scania när de väl 
är ute på sina uppdrag är bra och välfungerande. Man blir utbildad i att leda mera än i att anpassa 
sig. Det är svårt att flytta till ett nytt land utan ett eget nätverk som hjälper en att förstå de lokala 
omständigheter företaget måste handskas med. Detta skulle kunna förbättras för att få en bättre 
övergång vid personalbyten. Expatriater förväntas att alltid landa på fötterna och att kunna överta 
arbetsuppgifterna direkt. Tydligare beskrivningar av de specifika uppgifterna och utmaningarna 
skulle kunna hjälpa till med att skapa en bättre förberedelse..  
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4.2.3 Fördelar, nackdelar och värde med expatriering 

Fördelar som nämns med expatriering är att det gör det enklare att överföra och implementera 
metoder, kultur och värderingar i olika länder. De utvalda har ofta ett bra nätverk och kontakter 
på huvudkontoret, vilket leder till snabb möjlighet till hjälp. Expatriater brukar vara mycket 
dedikerad personal och vill verkligen skapa förändring genom Scanias västerländska 
ledarskapsstil. På företaget jobbar många med olika bakgrund i olika länder och deras system att 
byta utplacering regelbundet leder till att man får en stor mångfald och nya åsikter. Olika typer 
av ledarskap behövs i olika skeden av företagets utveckling och Scania har möjligheten att 
anpassa sina ledare till det. Genom att känna många andra medarbetare öppnas dörrar och man 
känner mycket folk inom organisationen, vilket hjälper att bygga global förståelse för affären. 
Dessutom tycker de flesta att det är väldigt kul att jobba som expatriat. 

“Man får bära med sig nya ideer som man sedan kan implementera någon annanstans. Detta 
leder till en ström av förnyelse och revitalisering av företagsverksamheten” - James Armstrong 

Nackdelar med expatriering är att man blockerar utvecklingsvägar för lokal personal. Man kan 
även ha olika ityper av ledarskap och det kan bli hackigt. Kostnaderna för expatriering är höga. 
Olika länder har olika lagar, skatter, säkerhetsnivåer och pensionssystem. Även skolor, bostäder 
och löneförmåner är kostsamma. Detta sätter stor press på expatriaten att prestera, vilket kan leda 
till ökad stress och i värsta fall sämre prestation. Dessutom kan den relativt korta tiden de är 
utsända leda till att de inte får en lika bra relation till lokala kunder och att dessa upplever detta 
som en nackdel eftersom det för dem saknas långsiktighet. Hur man presterar är även mycket 
beroende av personlighet. En sista punkt som gäller expatriaterna själva är att de tycker att det 
kan bli komplicerat att förflytta sin familj eller bo långt ifrån sin familj.  

De flesta ser expatriater som en viktig resurs för Scania. Dock är detta naturligtvis bara om 
expatriaten i fråga presterar bra. 

4.2.4 Förväntningar och förmedlingen av dessa 

Expatiaterna förväntar sig av sig själva att de ska efterlämna ett team som är starkare än när de 
kom dit och som kan jobba vidare oberoende av ledarbyte. De vill vara starka ledare som 
förmedlar strategi och kultur väl och ser till att dessa följs. De har även höga förväntningar på att 
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nå volymmålen och att lyckas nå samtliga uppsatta mål. Förväntan på att de själva ska vara 
öppna för nya kulturer, intryck och ideer är också stark.  

“Innan man startar denna resa måste man ha en viss äventyrslust” - Gerard van Keulen  

När de blev tillfrågade om de trodde att huvudkontoret hade specifika förväntningar hade 
expatriaterna olika åsikter. Hälften trodde att det fanns specifika förväntningar och att dessa 
primärt handlade om implementeringen av Scania strategier. Produkter ska levereras och säljas, 
strategier ska överföras och allt detta ska bidra till långsiktig framgång.  

“Det förväntas att lämna efter sig en stabil, välfungerande, positiv och motiverad organisation, 
byggd på Scania’s kärnvärden,  som bidrar till Scanias långsiktiga lönsamhet.”  

- Carl-Fredrik Zachrisson 

Dessa förväntningar förmedlas genom KPI (Key Performance Indicator) och mål. Dessa förnyas 
varje år och utvidgas med bonussystem som styr specifika aktiviteter. På top management möten 
blir dessa fastlagda och strategier framhävs. Bonussystemen finns även i skriftlig form. Att 
notera är att denna åsikt finns hos de anställda som har haft en lång karriär på Scania och därför 
känner till företaget och dess värden väl.  

Den andra hälften trodde inte på specifika förväntningar utan att Scania hade samma 
förväntningar på alla anställda, oberoende av deras position inom företaget. Alla förväntas 
samarbeta för att uppnå Scanias mål och driva företaget framåt. De vill utveckla de anställdas 
förmåga och optimera alla delar inom företaget för att behålla sin plats på marknaden. Kultur och 
resultat är mycket viktiga. Kulturen är stark och kommer från de anställda och förmedlas via 
dem. Starka ledningspersoner och förebilder främjar även kulturen. Scania är inte bara en ledare 
utan en kultur. Företaget har specifika värden och normer, samt klara mål och detta värderas 
högt. Det är viktigt att vara tydlig med hur informationskanalerna ser ut och att alla direktiv bör 
komma genom dessa kanaler. 

Utvecklingen av nätverk anser alla vara en av deras uppgifter som verkställande direktör. Detta 
kan ta sig uttryck i kontakt med kunder, myndigheter, politiker, journalister och andra för Scania 
viktiga organ. På detta sätt kan man påverka och förändra den omvärld Scania är verksam i. De 
är även del i Scanias nätverk som länk till huvudkontoret och därigenom ett sätt för 
huvudkontoret att utöva en viss kontroll över dotterbolagen. Dock inte på ett “spionerande” sätt 
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som en av de verkställande direktörerna betonade. Man bör även utnyttja nätverket inom Scania 
för att lösa problem eller förmedla kunskap, både “face to face” och via elektronik. Att ha så 
mycket personlig kontakt som möjligt med alla anställda är också en form av att utveckla 
nätverk. Verkställande direktörens jobb är inte att göra affärer utan att utveckla och upprätthålla 
goda relationer. De bygger broar. Dock känner några av expatriaterna att dessa förväntningar är 
lite otydliga. Man vet inte exakt hur och var man förväntas nätverka. Det är svårt att hitta kanaler 
och tillgång till nätverk när man är på ett nytt uppdrag. 

Målen som är specifika för verkställande direktörspositioner anser de vara att leverera 
förutbestämda resultat och utveckla affärsverksamheten. Dessa bygger på olika mål som 
produktionsmål, omsättningsmål etc. som omdefinieras årligen. Det finns både långsiktiga och 
kortsiktiga mål. Scania ska visa samma bild utåt över hela världen och hålla samma jämna 
kvalitet. De verkställande direktörerna har ansvaret att genomföra detta. Dock saknas det en klar 
feedback på om dessa mål uppnås och vilken personlig utveckling som förväntas. Somliga 
expatriater upplever även att de skulle behöva mera information om framtida mål och 
“succession planning” för att bättre kunna jobba mot dessa mål. 

4.2.5 Andra alternativ till expatriering 

Det finns alternativ till expatriering som till exempel lokala anställningar (local plus kontrakt). 
Man kan även använda lokala anställda när kulturen är tillräckligt väletablerad. Det finns olika 
internationella avtal och kortare och längre uppdrag med olika syften. Ett annat alternativ är att 
skicka lokala anställda till huvudkontoret i Sverige för att lära dem företagskulturen och sedan 
låta dem återvända till sitt ursprungsland för att implementera den där. 

4.2.6 Scanias framgång utan expatriater 

Alla expatriater delar åsikten att Scania inte hade lyckats lika väl med sin internationalisering om 
de inte hade haft expatriater. Ledningen i Sverige består till stor del av personer som har 
expatriat bakgrund och detta har gett företaget en stor förståelse för den globala marknaden. 

 “Bra ledare har ofta varit expatriater” Stefan Dorski  
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5. Analys 
I analysen kommer vi att jämföra svaren från ledningen och expatriaterna och anknyta dessa till 
våra valda teorier. Vi har valt att ha samma indelning som på empirin, för att förenkla analysen 
och göra det hela mera överskådligt. 
 

5.1 Definition och användning av expatriater 
Ledningen och dotterbolagscheferna stämmer överens med sina definitioner av expatriering och 
att utskicken har förändrats. 
 

“Om man går tillbaka 10 år så var de flesta expatriater från Sverige. Det var bara få, om ens 
några, icke svenska VD:ar på Scania.” - James Armstrong 

 
Emellertid är det intressant att Scania definierar expatriering på ett annat sätt än vad vi och andra 
forskare inom företagsekonomin gör, vilket leder till att enligt den mera allmänna definitionen 
skulle även andra av Scanias kontraktsformer falla in under kategorin expatriat. Enligt Scania 
skiljer de på olika typer av utlandsavtal. Det finns både lokala anställningsformer och 
traditionella expatriat avtal. Dock benämns dessa lokala anställningsavtal för utländska personer 
då som “Local Plus Contract”. Eftersom vi har avgränsat studien till att bara titta på 
verkställande direktörer är detta inget som har någon inverkan på vår specifika studie. Dock fick 
vi veta att man har börjat att använda sig av lokala verkställande direktörer i några dotterbolag, 
som då naturligtvis inte faller under kategoriseringen expatriat. Enligt Rafael Vara är det en lång 
startsträcka på detta, men det är egentligen det slutliga målet. Man vill i framtiden kunna ha 
lokala chefer på alla Scanias väletablerade dotterbolag. Att definitionerna här stämmer överens 
visar att man, i alla fall på det grundläggande planet, har en samstämmighet i uppfattningen om 
expatriater.  
 
Användningen av expatriater anses huvudsakligen vara för att ”utveckla bolaget i rätt riktning 
och att överföra kunskap till bolaget” ( Marie Sjödin Enström, 2018). En annan viktig del är att 
överföra och förankra företagskulturen som enligt Rafael Vara är deras största tillgång. Dessa 
åsikter delas av både dotterbolagscheferna och ledningen och kan enligt Edström och Galbraiths 
(1977) kategorisering då innebära att syftet i detta fall är kommunikation. Genom denna kan 
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kunskap och kultur förmedlas till alla dotterbolag. Kommunikationen kan, beroende på vad 
frågan gäller, gå åt olika håll och genom olika kanaler, men är för Scania otroligt viktig.  
 
Detta är dock inte Scanias enda anledning att använda expatriater. Enligt Mathias Carlbaum är 
det “VD:ns huvuduppdrag att hålla koll” på dotterbolagen, en åsikt som delas av de flesta inom 
Scania. Om man jämför detta med Edström och Galbraith (1977) så kan man därmed dra 
slutsatsen att även syftet att utöva kontroll är en del av Scanias expatriering. Genom de 
expatrierade verkställande direktörerna har huvudkontoret ett öga på vad som händer i 
dotterbolagen och genom kommunikationen har de en möjlighet att snabbt ingripa om något 
måste förändras eller uträttas.  
 
Även utsagan att expatriater är till för att fylla positioner som annars inte kan fyllas, delas av 
båda grupperna och tyder på att även positionsfyllnad, som enligt Edström och Galbraith (1977) 
är det tredje möjliga syftet med expatriering, är ett av skälen som går att finna inom Scania. 
Positionerna väljs ut ”för att de är på tillräckligt hög nivå så att de kan skapa förändring” enligt 
Marie Sjödin Enström. Dessa tre syften hänger starkt samman inom Scania, då bara någon som 
känner företaget väl och har jobbat i olika positioner under en längre tid kan förstå och förmedla 
företagets kultur. Detta leder till att en lokal anställning i ett tidigt skede i ett dotterbolag inte är 
möjlig, eftersom alla dessa förutsättningar inte kan uppfyllas av lokal personal. 
 

5.2 Anställningsprocess och förberedelse inför expatriering 
Som vi kan se har anställningsprocessen på Scania ändrats markant under de senaste två åren och 
den har enligt ledningen löst de problem som tidigare har funnits. Just dessa frågor prioriteras “ 
ganska högt nu för att standardisera och effektivisera processen [och] sätta de bästa talanger på 
de bästa jobben” enligt Kent Conradson. Detta är något som även somliga dotterbolagschefer har 
hört talas om eller tycker sig ha upplevt. Man använder nu en databas med informationer om alla 
tillgängliga kandidater för att hitta den mest lämpade för den aktuella positionen, vilket sker 
genom en lång granskningsprocess. Att detta tidigare inte har varit fallet, utan att man då till en 
större del utgick ifrån individens personliga kontakter och nätverk, tyder på att socialt kapital i 
ett hänseende har minskat i betydelse. Jobb försöker nu att matchas mot talang, oavsett vilken 
position eller vilka kontakter man har inom företaget. Man letar idag efter den rätta profilen, inte 
det rätta namnet, säger Rafael Vara. 
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“There is no MD training school”  

 
säger James Armstrong, dock betyder detta inte att expatriaterna inte förbereds på andra sätt 
inför sina uppdrag. Det har skett förändringar, inte bara inom anställningsprocessen utan även 
inom förberedelserna. Olika program och kurser som ska hjälpa expatriaten erbjuds och dessa 
anger alla tillfrågade ha uppnått positiva resultat. Uppdragen “kommuniceras med 
framförhållning” (Kent Conradson, 2018) och det finns en bra underliggande struktur som 
stödjer expatriaterna. Att förberedelsen i sig tidigare har varit ostrukturerad och i vissa fall 
bristfällig, är något som ledningen och dotterbolagscheferna också är överens om. Dock har det 
alltid lagts fokus på kulturell träning. “Mycket blir man ju förberedd av jobben som man har haft 
innan också” säger Mathias Carlbaum. Att problemet har upptäckts och just nu blir åtgärdat tyder 
på att kommunikationen mellan de verkställande direktörerna och ledningen har varit tillräckligt 
bra för att belysa dessa problem.  
 

5.3 Fördelar, nackdelar och värde med expatriering 
Alla inom Scania är ense om att fördelarna av expatriering överväger nackdelarna och att det 
därför är ett bra och viktigt medel för att hjälpa Scania att expandera. Genom att man som 
expatriat ”utvecklar bolaget i rätt riktning och överför kunskap till bolaget” (Marie Sjödin 
Enström, 2018) blir kontakten och samarbetet mellan dotterbolagen och huvudkontoret närmare. 
Även fördelen med rotationen och att denna leder till nya synvinklar och ny motivation är något 
alla är överens om. Att kunna “ befästa kultur och ledarskap genom att [vi] ha[r] ambassadörer” 
(Kent Conradson, 2018) är en annan viktig fördel. Detta speglar återigen vikten av 
kommunikation både till och från huvudkontoret och understryker både Edström och Galbraiths 
(1977) teorier och Harzings (2002) roller. 
 
Nackdelarna är små och till största delen mera för individen än för företaget. Företaget anser 
fortfarande att de höga kostnaderna vägs upp av expatriaternas prestationer. Detta betyder i sin 
tur att expatriater fortfarande anses vara en viktig del av Scania och att detta även blir förmedlat 
till de anställda. Därför är även alla överens om att expatriater är en stor och viktig resurs för 
Scania. 
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5.4 Förväntningar och förmedlingen av dessa 
Förväntningarna expatriaterna har på sig själva överensstämmer väl med ledningens 
förväntningar. Att ”efterlämna ett team som är mycket starkare än innan och som dessutom kan 
jobba vidare oberoende av en expatriat” (Marie Sjödin Enström, 2018) leder i längden fram till 
Scanias mål att byta ut alla expatrierade dotterolagschefer mot lokala dotterbolagschefer. Att 
samla kulturella erfarenheter är också viktigt för både ledningen och expatriaterna. Detta leder 
till en större kulturell förståelse och anpassningsbarhet vid framtida placeringar.  
 
Naturligtvis förväntas dotterbolagscheferna uppfylla de utsatta omsättningsmålen, men de har 
också andra och viktigare uppgifter. Enligt Rafael Vara är företagskulturen viktigare än 
resultaten. Resultaten är bara ett sätt att se om kulturen har förmedlats på rätt sätt. Därmed intar 
dotterbolagschefer som uppfyller dessa krav enligt Harzings (2002) definition rollen som 
“Humla”; de upprätthåller kommunikationen mellan huvudkontoret och dotterbolaget och 
förmedlar på detta sätt kulturen, principerna och värdena som lägger grunden för Scania i hela 
världen. 
 
Att kontrollera dotterbolagen är en annan punkt där de flesta åsikter överensstämmer. 
“Expatriater är viktiga under alla skeden av ett bolags utveckling, men framförallt är de viktiga 
under de första skedena av en utveckling” säger Kent Conradson. I de nya dotterbolagen behövs 
det mera kontroll än i dem som redan har varit en del av Scania i flera år. Kontroll är det främsta 
sättet att säkerställa att rätt beslut tas och att uppdrag utförs på rätt sätt enligt Rafael Vara. 
Dotterbolagscheferna som antar den kontrollerande rollen är enligt Harzing (2002) “Björnar”. 
Denna direkta länk för kontroll använder Scania i alla dotterbolag, dock i mindre utsträckning ju 
äldre dessa är.  
 
Nätverk är också en viktig del av Scania och en del av dotterbolagschefernas ansvarsområde. De 
förväntas utveckla relationer och nätverk med både kunder och leverantörer. De är så att säga 
ambassadörer för Scania och företagets ansikte utåt, och i denna roll är det viktigt att etablera 
kontakter och utöka Scanias nätverk. Denna roll motsvarar Harzings (2002) “Spindel” som 
spinner kontaktnät, men spelar även in i det sociala kapitalet och dess utökning. Alla tre rollerna 
går alltså att hitta inom Scania och alla tre anses vara viktiga. Man tilldelar dock inte en specifik 
verkställande direktör en viss roll, utan alla uppfyller alla roller men i olika utsträckning.  
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Förmedlingen av dessa förväntningar har dock tidigare varit problematisk. Detta tycker både 
delar av expatriaterna och ledningen. De vet att “bilden mellan uppfattningar glider isär” (Kent 
Conradson, 2018) och jobbar för att motverka detta. Genom top management möten och 
bonussystem blir förväntningarna klarare. Detta leder till att problemen inom Scania inte är så 
stora som de annars kunde ha varit. Scania minskar därmed det potentiella problemet med oklara 
förväntningar och företaget jobbar på att minska detta gap ännu mera. Expatriaterna önskar sig 
klarare förväntningar och stöd vid framtida uppdrag. Ju längre de har varit anställda av Scania 
desto mindre relevant blir dock detta, eftersom de genom sin mångåriga erfarenhet har vägt upp 
dessa tillkortakommanden.  
 

5.5 Andra alternativ till expatriering 
Andra alternativ till expatriering finns och används, men processen att ställa om helt till detta är 
lång samt tids- och resurskrävande. Dessa alternativ används för det mesta i äldre dotterbolag 
och tyder på att expatriater ändå alltid kommer att behövas i början. Dock kan samma effekt 
även fås genom “local plus” kontrakt, men dessa är svårare att få anställda att acceptera om de är 
vana vid fördelarna man får av expatriat kontrakt. 
 

5.6 Scanias framgång utan expatriater 
På ett plan överensstämmer samtligas åsikter, nämligen att Scania inte hade varit lika 
framgångsrikt utan sina expatriater. Detta beror enligt Mathias Carlbaum på 
 

“ett nordiskt, svenskt ledarskap med dess starka företagsvärderingar!”   
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6. Slutsatser och diskussion 
Det som kan ses tydligt utifrån denna studie är, att Scania har insett att processen kring vad som 
förväntas av expatrierade verkställande direktörer när de är utstationerade, inte har fungerat 
optimalt historiskt. Förväntningarna från huvudkontoret har inte alltid varit tydliga. Företaget har 
därför uppdaterat sina processer och implementerat dessa under de senaste två åren. Dessa nya 
processer ska medföra en tydlighet som inte riktigt funnits tidigare. Då vi inte intervjuade någon 
som genomgått denna nya process, på grund av vårt urval, något vi förklarar mer i kapitlet om 
begränsningar, är det svårt att veta exakt vad för effekter den nya processen har haft.  
 
Däremot kan man se att vår anpassade teori, som kombinerar Edström och Galbraiths Syften 
(1977), Harzings roller (2002) och Lins teori om Socialt Kapital (1999), passar in på Scanias 
situation. Syftet Scania har med att använda sig av expatrierade dotterbolagschefer är 
huvudsakligen för kontroll; genom att ha en expatrierade dotterbolagschefer på plats försäkrar de 
sig om att dotterbolaget kommer att följa deras sätt att arbeta, samt etablera företagskulturen på 
plats, något som är mycket viktigt för Scania. Vår studie visar också att Scanias syfte med 
expatriater även är positionsfyllnad av verkställande direktörspositionen, då de historiskt har 
saknat den kompetensen lokalt som rollen kräver. Studien tyder slutligen också på att delar av 
syftet med att ha en expatrierad verkställande direktör är att underlätta kommunikationen mellan 
huvudkontor och dotterbolag. Det kan enligt intervjuerna ibland vara lättare med en expatriat i 
denna roll, på grund av att de ofta har erfarenheter från huvudkontoret som underlättar förståelse.  
 
Genom den nya processen för anställning av dotterbolagschefer till expatriatpositioner, har det 
framkommit att trenden har gått ifrån att Socialt Kapital hos den som anställs var viktig och 
avgörande, till att det numera har ett mycket mindre inflytande på om man får en sådan position 
eller inte. 
 
Förväntningarna på vilka roller de expatrierade dotterbolagscheferna ska ta på sig utöver sina 
arbetsuppgifter är ganska tydliga från båda hållen. Både dotterbolagscheferna och ledningen är 
överens om att dotterbolagscheferna är där för att hålla koll på dotterbolaget; rollen som “Björn” 
enligt Harzing (2002). De är även där för att utveckla nätverk, rollen som “Spindel”, och genom 
att förmedla företagskulturen och huvudkontorets mål agerar de som “Humlan” enligt Harzing 
(2002). Här spelar även utvecklingen av socialt kapital in. 
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Slutligen kan vi alltså säga att Jensen och Mecklings (1976) utsago, att expatriater i ett flertal fall 
kan vara ett bättre val än lokala chefer eftersom de redan är integrerade i företaget och känner till 
företagsklimatet och dess policy, stämmer väl in på Scania. Det som Scania behöver i ett nytt 
dotterbolag kan bara förmedlas av en sedan tidigare anställd. Varken syftena eller rollerna är 
exklusiva, utan intas i olika utsträckning av alla dotterbolagschefer beroende på behov och 
situation.  

 
6.1 Begränsningar  
Vid denna studie gjordes urvalet av respondenter för expatriat representanter genom att enbart 
intervjua verkställande direktörer till dotterbolag. Det som har framkommit från resultaten av 
denna studie är att de respondenter som valdes är ganska erfarna individer som har varit 
utlandsplacerade i mer än två år. Då Scania har infört sin nya process de senaste 1-1,5 åren, hade 
det varit intressant att få intervjua några verkställande direktörer för dotterbolag som har 
genomgått denna process, och nyligen åkt ut på sitt utlandsuppdrag för första gången. Dock var 
det svårt att hitta just verkställande direktörer för dotterbolag som åkt ut nyligen, och denna 
studie hade behövt expanderas till andra arbetsroller, för att kunna inkludera individer som 
genomgått Scanias nya process, för att kunna se om den nu uppfattas som tydligare än tidigare. 
 
När man gör en studie om internationella uppdrag och mer specifikt expatriater, är det ofta man 
väljer att titta på en specifik del av uppdraget eller processen. En sådan avsmalning kan medföra 
att man inte får en helhetsbild, utan bara ser en liten del av det hela (Bonache et al., 2010). 
Genom vår avsmalning för denna studie måste man därför konstatera att det vi tittar på endast är 
en liten fråga i den stora bilden rörande processen och verksamheten kring expatriater och deras 
uppdrag. Däremot är en sådan avsmalning något som måste göras för att kunna bibehålla fokus 
på studien. 
 

6.2 Framtida forskning 
Utifrån denna studie finns det många riktningar framtida forskning kan ta för att utveckla och 
forska vidare inom detta område. I denna studie gjordes valet att endast studera ett enskilt 
företag, och vidare att endast studera expatrierade verkställande direktörer för dotterbolagen på 
detta företag. Nästa steg i denna forskning skulle kunna vara att inkludera först expatrierade 
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verkställande direktörer för andra typer av bolag inom Scania, till exempel inkludera 
verkställande direktörer för finansbolag och service bolag. Vidare skulle man även kunna 
inkludera andra typer av expatriater i studien, inte endast verkställande direktörer. Detta skulle 
dock kräva en ytterligare anpassning av teorierna, då teorierna i vår studie i vissa fall är riktade 
mot expatriater i just en chefsroll.  
 
Slutligen skulle studien kunna expanderas och genomföras på fler företag och på olika typer av 
företag, för att se om våra resultat är ett genomgående tema i andra internationella företag, eller 
om det kanske är specifikt för just Scania. 
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Bilaga 1: Intervjuobjekt - Expatriat VD representanter 
 
Namn Titel Land Tid på 

denna 
position 

Första 
expatriat
placering
en? 

Första VD 
placeringen 
på 
dotterbolag?  

Antal år 
som 
anställd 
på Scania 

Intervju 
datum 

Gerard  
van Keulen 

VD  Taiwan 2,5 år Nej 
(Tyskland
, Syd 
Afrika) 

Nej 21 år  10 
december 
2018 

James 
Armstrong 

VD Central 
Europe
an 
Region 
(Tjecki
en, 
Ungern 
och 
Sloven
ien) 

3 år 5 
månader 

Nej, VD 
Malaysien 
5 år 

Nej 24 år 10 
december 
2018 

Steve 
Wager 

VD China 2,5 år Nej  Nej, VD 
South africa 4 
år? 

16,5 år 
 

12 
december 
2018 

Stefan 
Dorski 

VD Thaila
nd 

4 år Nej/Ja 
(local 
kontrakt i 
Tyskland) 

Nej/Ja (VD 
för en region 
av tyskland i 
5 år) 

12 år  12 
december 
2018 

Marie  
Sjödin 
Enström 

VD Malays
ia 

3,5 år  Nej, 
(Australie
n CFO, 
Tanzania 
- Trainee) 

Ja 34,5 år 12 
december 
2018 

Carl-Fredrik 
Zachrisson 

VD Hong 
Kong 

2,5 år  Nej Ja 20 år 20 
december 
2018 
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Bilaga 2: Intervjuobjekt - Ledningsrepresentanter 
 
 
Namn Titel Land Tid på 

denna 
position 

Expatriat 
erfarenhet? 

Tid på 
Scania 

Intervju 
Datum 

Rafael  
Vara 

HR chef på 
Commercial 
Operations 

HQ, 
Sverige 

1,5 år Ja, nu. 7 år 
 

5 december 
2018 

Rim  
Boren 

Head of 
Global 
Assignments 

HQ, 
Sverige 

4,5 år  Ja, annat bolag, 
Australien och 
local anställd i 
Spanien 

4,5 år 12 december 
2018 

Kent 
Conradson 

Executive 
Vice 
President, 
Head of HR 

HQ, 
Sverige 

6 år 
 

Ja, CFO i 
Australien & 
England  

30 år 
 
 

12 december 
2018 

Mathias 
Carlbaum 

Executive 
Vice 
President, 
Head of 
Commercial 
Operations 

HQ, 
Sverige 

2,5 år Ja, 
Spanien/Portug
al, Brasilien 

21 år 
 

13 december 
2018 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Ledningsrepresentanter 
 
Bakgrund:  
Vad är din nuvarande titel? 
Hur länge har du jobbat på Scania? 
Hur länge har du haft denna position?  
Har du själv någon erfarenhet som en expat? 

- Var var du placerad? Vilken position? Hur länge? 
 
Om expatriering: 
Vad tänker du på när du hör ordet Expatriat/Expat? 
Varför anser du att Scania använder sig av expatriater?  
Vad anser du är för- och nackdelar med expatriater? 
Är expatriater i dina ögon en resurs för Scania?  
Hur går anställningsprocessen till när ni anställer en Dotterbolags VD? 
Hur förbereds expatriater för sitt uppdrag? 
Tror du att expatriaten upplever förväntningar från huvudkontoret? 
Har huvudkontoret några förväntningar på expatriaten?  
Tror du att förväntningarna ni har på Expatriate VD:s uppdrag och utförandet av detta är samma 
som de själva har på det och sitt syfte?  
Har ni specifika mål med expatriates i VD position på dotterbolagen? 
Förväntar sig huvudkontoret att expatriat VD:ar utvecklar sina och företagets relationer och 
nätverk under uppdragets gång? 
Finns det några andra alternativ till Expatraiter? 
Tror du att Scania hade varit lika framgångsrika internationellt utan expatriater? 
 
Har du något mer som du vill tillägga angående ämnet? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till Expatriat VD representanter 

 
Bakgrund: 
Vad är din nuvarande titel? 
Hur länge har du jobbat på Scania?  
Hur länge har du haft denna position? 
Är det din första erfarenhet som expat? 
Hur länge har du varit en expat inom Scania? (andra ställen?) 
Är det första gången som VD av ett dotterbolag på Scania? 

- Var har du jobbat innan? 
 
Frågor angående expatriering:  
Vad tänker du på när du hör ordet Expatriat/Expat? 
Varför tror du att Scania använder sig av Expatriater? 
Vad anser du är för- och nackdelar med expatriater? 
Är expatriater i dina ögon en resurs för Scania?  
Hur såg anställningsprocessen ut när du fick ditt nuvarande jobb som VD? 
Har du några förväntningar på din position utöver dina arbetsuppgifter? 
Tror du att huvudkontoret har specifika förväntningar på dig som Expat VD? 
Upplever du att det finns specifika mål med din position som Dotterbolags VD? 
Anser du att det är del av ditt jobb att utveckla nätverk och relationer lokalt?  
Finns det några andra alternativ till Expatriater? 
Tror du att Scania hade varit lika framgångsrika internationellt utan expatriater? 
Har du något mer som du vill tillägga angående ämnet? 
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Bilaga 5: Operationalisering av intervjufrågor 
  

Teori Fråga/-or 

Syfte: positionsfyllnad, kontroll, 
kommunikation 

- Varför tror/anser du att Scania använder sig 
av expatriater? 
- Vad anser du är för- och nackdelar med 
expatriater? 

Roll: positionsfyllnad, kontroll, 
kommunikation 

- Har du några förväntningar på din position 
utöver dina arbetsuppgifter? 
- Tror du att huvudkontoret har specifika 
förväntningar på dig som Expat CEO? 
- Upplever du att det finns specifika mål med 
din position som Dotterbolags VD? 

Nätverk Anser du att det är del av ditt jobb att utveckla 
nätverk och relationer lokalt? 

Resurs Är expatriater i dina ögon en resurs för 
Scania? 

Anställning Hur såg anställningsprocessen ut när du fick 
ditt nuvarande jobb som VD? 

 
  



  
 

42 

Referenser:  
 

Skriftliga källor: 
 
Adler, N. och Ghadar, F. (1990). ‘Strategic human resource management: A global perspective,’ 
i Pieper, R. ‘Human resource management: An international comparison,’ Berlin: De Gruyter. 

Baron, J. och Kreps, D. (1999). ‘Strategic human resources: Frameworks for general managers,’ 
New York: J. Wiley.  
 
Birkinshaw, J. och Hood, N. (1998). ‘Multinational Subsidiary Evolution: Capabilities and 
Charter Change in Foreign-owned Companies,’ Academy of Management Review, 23(4): 773–
795. 
 
Bolino, M. (2007). ‘Expatriate assignments and intra-organizational career success: implications 
for individuals and organizations,’ Journal of International Business Studies, 38: 819-835.  
 
Bonache, J., Brewster, C., Suutari, V. och De Saá P. (2010). ‘Expatriation: Traditional criticisms 
and international careers: Introducing the special issue,’ Thunderbird International Business 
Review, 52(4): 263–274.  
 
Bourdieu, P. (1983). ‘Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital,’ i Kreckel R. 
‘Soziale Ungleichheiten,’ 2: 183-198. Göttingen. 
 
Brewster, C. och Scullion, H. (1997). ‘A review and agenda for expatriate HRM,’ Human 
Resource Management Journal, 7(3): 32-41. 
 
Bryman, A. and Bell, E. (2011). ‘Business research methods,’ 3rd edition, Oxford: Oxford Univ. 
Press.  
 
Bryman, A. and Bell, E. (2015). ‘Business research methods,’ 4th edition, Oxford: Oxford Univ. 
Press.  
 
Choi, S.-G. och Johanson, J. (2012). ‘Knowledge translation through expatriates in international 
knowledge transfer,’ International Business Review, 21(6): 1148–1157. 
 
Collings, D. och Scullion, H. (2006). ‘Global staffin,’. The International Journal of Human 
Resource Management, 20(6): 1249-1252. 
 



  
 

43 

Collings, D. G., Scullion, H. och Dowling, P. J. (2009). ‘Global staffing: a review and thematic 
research agenda,’ International Journal of Human Resource Management, 20(6): 1253–1272. 
 
Collings, D., Scullion, H. och M. J. Morley (2007). ‘Changing patterns of global staffing in the 
multinational enterprise: Challenges to the conventional expatriate assignment and emerging 
alternatives,’ Journal of World Business, 42: 198-213. 
 
Downes, M. och Thomas, A.S. (2000). ‘Knowledge Transfer through Expatriation: The U-curve 
Approach to Overseas Staffing,’ Journal of Managerial Issues, 12: 131–149.  
 
Edström, A. och Galbraith, J. R. (1977). ‘Transfer of managers as a coordination and control 
strategy in multinational organizations,’ Administrative Science Quarterly, 22: 248-263. 
 
Edwards, T., Collings, D., Quintanilla, J. och Temple, A. (2006). ‘Innovation and the Diffusion 
of Organization Learning,’ i Almond, P. och Ferner, A. ,‘American Multinationals in Europe: 
Managing Employment Relations Across National Borders,’ 223-247 Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Evans, P., Pucik, V. och Björkman, I. (2011). ‘The Global Challenge: International Human 
Resource Management,’ (2nd ed.), NY: McGraw-Hill. 
 
Ferner, A., Almond, P., Clark, I., Colling, T., Edwards, T., Holden, L. och Muller-Camen, M. 
(2004). ‘The Dynamics of Central Control and Subsidiary Autonomy in the Management of 
Human Resources: Case Study Evidence from US MNCs in the UK,’ Organization Studies, 
25(3): 363–91. 
 
Forster, N. (2000). ‘The myth of the international manager,’ International Journal of Human 
Resource Management, 1: 126– 142. 
 

Fransson, M. and Ekström, J. (2014). ‘Det är kul att du kallar det kulturskillnader - jag ser det 
mest som problem: Hantering av kulturskillnader vid agil IT--utveckling med offshoreteam,’ 
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social 
Sciences, Department of Business Studies. (Swedish) Independent thesis Basic level 

 
Inkpen, A. och Beamish, P. (1997). ‘Knowledge, Bargaining Power, and the Instability of 
International Joint Ventures,’ The Academy of Management Review, 22(1): 177-202.  
 
Jensen, M. C. och Meckling, W. H. (1976). ‘Theory of the firm: Managerial behaviour, agency 
costs and ownership structures,’ Journal of Financial Economics, 3: 305-360. 
 



  
 

44 

Julander Norell, A. (2008). ‘Vad jobbar din man med? Medföljande kvinnor till män på 
utlandstjänstgöring berättar,’ Stockholms University, Department of Psychology. (Swedish) 
Independent thesis Advanced level 

 
Harvey, M. och Moeller, M. (2009). ‘Expatriate managers: A historical review,’ International 
Journal of Management Reviews, 11(3): 275-296.  
 
Harzing, A. W. (1999). ‘Managing the multinationals: an international study of control 
mechanisms,’ Cheltenham, UK: E. Elgar. 
 
Harzing, A. W. (2002). ‘Of bears, bumble-bees, and spiders: The role of expatriates in 
controlling foreign subsidiaries,’ Journal of World Business, 36(4): 366-379.  
 
Hays, R. D. (1974). ‘Expatriate Selection: Insuring Success and Avoiding Failure,’ Journal of 
International Business Studies, 5(1): 25-37.  
 
Hocking, J.B. (1999). ‘Developing an assignment success scorecard,’ International HR Journal, 
7(4): 5-10. 
 
Hocking, J. B., Brown, B. och Harzing A.W. (2004). ‘A Knowledge Transfer Perspective of 
Strategic Assignment Purposes and their Path-dependent Outcomes,’ The International Journal 
of Human Resource Management, 15(3): 565-586. 

 
Horak, S. och Yang, I. (2016). ‘Affective networks, informal ties, and the limits of expatriate 
effectiveness,’ International Business Review, 25(5): 1030–1042.  
 

Hunout, P. (2003-2004) ‘The Erosion of the Social Link in the Economically Advanced 
Countries,’ The International Scope Review, 9-10. Brüssel. 
 
Håkansson, H. och Snehota, I. (2006). ‘No Business is an Island: The Network Concept of 
Business Strategy,’ Scandinavian Journal of Management, 22(1): 256-270.  
 
Kohonen, E. (2004). ‘Learning through narratives about the impact of international  
assignments on identity,’ International Studies of Management & Organization,  
34(3): 27-45. 
 
Lin, N. (1999). ‘ Building a Network Theory of Social Capital,’ Connections, 22: 28-51. 
 
Meyskens, M., Von Glinow, M., Werther, J., och Clarke, L. (2009). ‘The paradox of  
international talent: alternative forms of international assignments,’ The  



  
 

45 

International Journal of Human Resource Management, 20(6): 1439 - 1450. 
 
Mäkelä, K. (2007). ‘Knowledge Sharing Through Expatriate Relationships,’ International 
Studies of Management & Organization, 37(3):108–125.  
 
Mäkelä, K. och Suutari, V. (2009). ‘Global careers: a social capital paradox,’ The  
International Journal of Human Resource Management, 20(5): 992 - 1008. 
 
Paragon Relocation (2016). New report shows record number of expats worldwide. [online] 
Paragon Relocation. Tillgänglig på: https://paragonrelocation.com/new-report-shows-record-
number-of-expats-worldwide/ [Hämtad 28 Nov. 2018]. 
 
Powell, W. W. (1990). ‘Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization,’ 
Research in Organizational Behavior, 12: 295-336. 
 
Putnam, R.D. (1993) ‘The Prosperous Community: Social Capital and Public Life,’ The 
American Prospect, 13: 35-42 
 
Rousseau, D. M. (1989). ‘Psychological and implied contracts in organizations,’ Employee 
Rights and Responsibilities Journal, 2: 121 -139.  
 
Rousseau, D. M. och Parks, J. M. (1993). ‘The contracts of individuals and organizations,’ i 
Cummings, L.L. och Staw, B.M. ‘Research in organizational behavior,’ 15: 1-43. Greenwich, 
CT: JAI Press.  
 
Scania (2018). ‘Scania at a glance,’ [online] Tillgänglig på: 
https://www.scania.com/group/en/scania-at-a-glance/ [Hämtad: 25 Nov. 2018]. 
 
Schein, E. H. (1980). ‘Organizational psychology,’ (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall. 
 
Schuler, R.S., Dowling, P.J. och De Cieri, H. (1993). ‘An Integrative Framework of Strategic 
International Human Resource Management,’ Journal of Management, 19: 419–459.  
 
Storberg, J. (2002) ‘The evolution of capital theory: A critique of a theory of social capital and 
implications for HRD,’ Human Resource Development Review, 1(4): 468-499. 
 
Torbiorn, I. (1982). ‘Living abroad: Personal adjustment 
and personnel policy in the overseas setting,’ Chichester: John Wiley & Sons. 



  
 

46 

Torbiorn, I. (1997). ‘Staffing for international operations,’ Human Resource Management 
Journal, 7(3): 42-51. 
 
Tsai, W., och Ghoshal, S. (1998). ‘Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm 
Networks,’ Academy of Management Journal, 41: 464–476.  
 
Whitener, E. (2006). ‘International human resource management, fairness and trust: An 
organizational support theory framework,’ i Stahl, G. och Björkman, I. ‘Handbook of research in 
international human resource management,’ (488–501). Cheltenham, UK: E. Elgar.  
 
Yang, Q ., Mudambi, R. och Meyer, K.E. (2008). ‘Conventional and reverse knowledge flows in 
multinational corporation,’ Journal of Management, 34(5): 882–902.  
  



  
 

47 

Muntliga källor: 
 
Armstrong, James, VD dotterbolag Central Europa, Skype Intervju, 10.12.2018 
 
Boren, Rim, Head of Global Assignments, Intervju, 12.12.2018 
 
Boren, Rim, Head of Global Assignments, Intervju, 12.12.2018 
 
Dorski, Stefan, VD dotterbolag Thailand, Telefonintervju, 12.12.2018 
 
Boren, Rim, Head of Global Assignments, Intervju, 12.12.2018 
 
Sjödin Enström, Marie, VD dotterbolag Malaysia, Telefonintervju, 12.12.2018 
 
Van Keulen, Gerard, VD dotterbolag Taiwan, Skype Intervju, 10.12.2018 
 
Vara, Rafael, HR Chef at Commercial Opperations, Intervju, 05.12.2018 
 
Wager, Steve, VD dotterbolag China, Skype Intervju, 12.12.2018 
 
Zachrisson, Carl-Fredrik, VD dotterbolag Hong Kong, Skype Intervju, 20.12.2018 
  



  
 

48 

Figurer: 
 
Figur 1: 
Ágai, N. (2015) ‘Factors affecting expatriate performance,’`University of Vaasa, Faculty of 
Business Studies, Department of Management. (English) Master’s Thesis  
 
Figur 2: 
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