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Sammandrag 

Användandet av expatriater i multinationella företag har setts öka trots utbredd kritik mot 

expatriaten som strategi. Syftet med studien är att undersöka detta dilemma och huruvida andra 

typer av utlandsuppdrag kan ersätta de kritiserade expatriaterna och de funktioner dessa fyller.  

 

Expatriatens förtjänst har i studien främst utvärderats utifrån de funktioner den fyller, framför de 

kostnader den medför. För bredd i situationer och djup förståelse för fenomenet har kvalitativa 

intervjuer genomförts med sammanlagt nio respondenter från fem svenska multinationella 

företag.  

 

Studien visar att andra former av utlandsuppdrag inte används av företag som alternativ strategi 

för expatriaten och de funktioner den fyller. Användningen av expatriaten och dess funktioner 

har även visat sig skilja i olika situationer. Detta är anledningen till att expatriater inte bör ses 

som en homogen strategi för hanterandet av filialer i utlandet. Ytterligare finner studien att 

expatriater inte nödvändigtvis behöver vara så kostsamma som de kritiserats för att vara, vilket 

kan vara en förklaring till varför användandet av expatriater idag ses öka. 

 

Nyckelord: Utlandsuppdrag, Expatriater, Flexpatriater, Positionsfyllnad, Ledningsutveckling, 

Koordination och Kontroll.  
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1.	  Problematisering	  
“The globalizing wind has broadened the mindsets of executive and extended the geographical 

reach of firms.“ (Leung, Bhagat, Buchan, Erez, Gibson, 2005:357). 

 

Det senaste årtiondet har karaktäriserats av teknologiska framsteg och en ökad grad globalisering. 

Forskning har visat att företag internationaliseras snabbare idag än tidigare tack vare att såväl 

fysiska som psykiska avstånd i världen har minskat (Leung et al., 2005). En konsekvens av att 

företag når nya marknader världen över är det ökade behovet av kontroll, koordination och 

kommunikation inom och mellan företagets huvudkontor och olika filialer (Bartlett & Goshal, 

1989; Björkman, Barner-Rasmussen, Li, 2004; O’Donnell, 2000; Tung, 1981). 

 

Efterfrågan av individer som kan agera verkningsfullt och effektivt i en främmande miljö ökar 

som resultat av företags internationalisering och de nya utmaningar den medför (Tung, 1981). 

Multinationella företag har behov av globalt konkurrenskraftig personal, något som identifierats 

som en absolut nödvändighet för överlevnad på den globala marknaden (Black & Gregersen, 

1999; Harvey, Mayerhofer, Hartmann, Moeller, 2004). Ett sätt att bemanna företags 

utlandsfilialer är genom utlandsplacering av personal från moderbolag, så kallade 

expatriatuppdrag (Edström & Galbraith, 1977).  Expatriatuppdrag innebär att en anställd antar 

ett uppdrag utomlands inom organisationen denne arbetar i, vanligtvis under två till fem år 

(Harzing, 2001b).  

 

Användandet av expatriater har dock kritiserats för att vara kostsamt (Black & Gregersen, 1999; 

Selmer, 2001) samt medföra en hög kvot av i förtid avbrutna uppdrag, så kallade expatriate 

failures (Black & Gregersen, 1999; Cascio, 2006; Oddou & Mendenhall, 2000; Tung, 1981). 

Användandet av expatriater har även kritiserats för att vara en konservativ och inflexibel strategi 

på en modern och föränderlig global marknad (Dowling, Festing, Engle, 2008; Harvey et al., 

2004; Fenwick, 2004). 

 

I takt med ökad globalisering, teknologisk utveckling, moderna livssituationer samt den utbredda 

kritiken riktad mot expatriatuppdrag har nya typer av utlandsuppdrag för företag att hantera sina 

internationella filialer vuxit fram (Collings, Scullion, Morley, 2007; Morley & Heraty, 2004). 
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Förutom expatriaten innefattar begreppet utlandsuppdrag även så kallade flexpatriater (Harvey et 

al., 2004). Till skillnad från användandet av expatriater innebär flexpatriatuppdrag inte flytt för 

individ och dess familj vilket således innebär att flexpatriatuppdrag medför lägre kostnader för 

företaget än expatriatuppdrag (Harvey et al., 2004; Meyskens Von Glinow, Werther, Clarke, 

2009).  

 

Harzing (2001a) menar att expatriater inte bör ses som en homogen strategi för styrning av 

utlandsfilialer där ”one size fits all” (Harzing, 2001a: 19). Hon menar istället att förutsättningar 

relaterat till organisation, individ samt i vilka syften expatriaten används bör värderas utifrån sin 

specifika kontext. Det är även denna kontext som föranleder vilka funktioner expatriaten syftar 

fylla (Harzing, 2001a). Syftet med expatriaten kan variera beroende på företagets internationella 

strategi, grad av decentralisering av beslut (Bartlett & Goshal, 1989: Harzing, 2001b), filialens 

ålder och beroende av huvudkontor (Harzing 2001b). Harzing (2001a, 2001b) menar vidare att 

just de funktioner expatriaten faktiskt fyller har nonchalerats i kritiken utav den.  

 

Trots utmålande av expatriaten som förlegad strategi (Dowling et al., 2008; Fenwick, 2004; 

Harvey et al., 2004; Tung, 1981), och frammarschen av modernare alternativ för att hantera en 

global verksamhet (Collings et al., 2007; Harvey et al., 2004), har användandet av expatriater i 

multinationella företag setts öka (Haslberger & Brewster, 2008). Ett dilemma som är av såväl 

teoretiskt som empiriskt intresse att utreda.  

 

Idag, 12 år efter det att Harzing (2001a) lyft vikten av att se till expatriatens funktioner i olika 

kontexter, är de funktioner expatriater kan fylla i stor utsträckning fortfarande lämnade utanför 

diskussionen. Av intresse, och fokus för denna studie, är att undersöka om användningen av 

expatriater och andra typer av utlandsuppdrag sker med samma funktioner i åtanke som tidigare 

framhållits i litteratur. Vidare intressant är huruvida expatriater och flexpatriater faktiskt används 

för att fylla samma behov i multinationella företag idag.  
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2.	  Syfte	  
De senaste åren har karaktäriserats av en frammarsch av nya former av utlandsuppdrag, 

flexpatriater. Detta samtidigt som forskning visat att användandet av expatriaten idag ökar. 

Intressant är att undersöka detta dilemma och jämföra de olika strategiernas funktioner och 

möjlighet att täcka multinationella företags (hädanefter MNF’s) behov. Studien syftar till att 

undersöka och förstå om ett företags specifika behov kan bidra till förklaringen av expatriatens 

olika funktioner. Vidare önskas användandet av modernare typer av utlandsuppdrag och 

huruvida dessa används för att fylla expatriaters funktioner studeras. För att avgränsa studien 

undersöks om det finns situationer när användandet av expatriater är att föredra framför andra 

utlandsuppdrag som strategi för ett MNF´s verksamhet. Undersökningen utgår från följande 

frågor för analys: 

 

● Vilka funktioner fyller expatriater i MNF’s idag? 

● Används andra typer av utlandsuppdrag i MNF’s idag? 

● Kan andra utlandsuppdrag ersätta expatriaten och de funktioner den fyller? 
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  
Nedan redogörs för begreppet utlandsuppdrag, vilket över tid utvidgats till att innefatta såväl 

expatriaten som modernare alternativ vars samlingsnamn är flexpatriater. 

 

3.1	  Expatriater	  
Expatriatuppdrag innebär att en anställd antar ett uppdrag utomlands inom organisationen denne 

arbetar i. Dessa uppdrag varar vanligtvis i två till fem år (Harzing, 2001b) där individens familj 

flyttar med (Harvey et al (2004). Att utlandsplacera personal anses fördelaktigt gentemot att 

anställa lokal arbetskraft eftersom att en expatriat redan har en relation med företaget och 

upplevs vara mer pålitlig och motiverad att följa företagets regler, direktiv och värderingar 

(Björkman et al., 2004). Expatriaten underlättar spridandet av organisationskultur till andra delar 

av organisationen (Björkman et al., 2004; Paik & Shon, 2004). Kommunikation mellan ett 

företags olika filialer samt mellan filial och huvudkontor underlättas när kommunikation sker 

genom utlandsplacerad personal, eftersom eventuella språkbarriärer överkommes (Björkman et 

al., 2004).  

 

Edström & Galbraith (1977) med gehör från Harzing (2001a) belyser vikten av att differentiera 

mellan olika motiv för utlandsplacering av personal och att olika förutsättningar i organisationen 

föranleder dessa motiv. Edström & Galbraith (1977) redogjorde tidigt för en klassificering 

mellan tre funktioner som korrelerar med olika behov i styrningen av företagets filialer, vilka 

expatriater är avsedda att fylla. En redogörelse av expatriatens funktioner följer nedan. 

 

3.1.1	  Expatriaters	  funktioner	  

Företag kan välja att utlandsplacera personal vid avsaknad av lokal arbetskraft med tillräcklig 

kompetens, vilket Edström & Galbraith (1977) definierar Positionsfyllnad1. Författarna anger att 

denna funktion blir särskilt aktuell vid nyinvestering i utvecklingsländer eftersom behovet av 

kunskapsöverföring då anses vara stort.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Position	  filling.	  



	   9	  

Ett ytterligare motiv till expatriering menar Edström & Galbraith (1977) är Ledningsutveckling2. 

Enligt författarna syftar detta till att utveckla den enskilde individens erfarenhet och kunskap 

utomlands, något som senare innebär en resurs för företaget.  

 

Det tredje och sista motivet som Edström & Galbraith (1977) redogör för benämns 

Organisationsutveckling3. Organisationsutveckling, till skillnad från ledningsutveckling, syftar 

till organisationens utveckling som helhet genom upprätthållande av koordination och kontroll 

över dess filialer. Edström & Galbraith (1977) menar att detta kan uppnås genom två 

kombinerade processer där expatriaten spelar en avgörande roll. Den ena processen syftar till 

socialisering till en enhetlig organisationskultur. Den andra syftar till skapandet av verbala och 

informella nätverk för informationsflöde enheter emellan, såväl som till huvudkontor.   

 

Harzing (2001a) tar stöd av Pausenberger (1987) som menar att organisationsutveckling inte bör 

ses som ett motiv för utlandsplacerade i sig. Organisationsutveckling kan istället ses som ett 

resultat av positionsfyllnad, ledningsutveckling och Edström & Galbraiths (1977) två processer 

(socialisering och verbala informella nätverk) kombinerat. Harzing (2001a) omformulerar därför 

denna tredje funktion till Koordinering och Kontroll4 . Koordinering och kontroll är den 

definition som används i denna studie.  

 

Harzing (2001b) utvecklar expatriaters koordination- och kontrollfunktion genom att identifiera 

tre olika typer av kontroll, som metaforiskt benämns för björnar5, humlor6 och spindlar7 

beroende på hur expatriaten opererar. Björnar är en funktion där företagets expatriater övervakar 

filialens operation genom att utöva direkt kontroll. Harzing (2001b) uppger att stort fokus legat 

på denna typ av kontroll. På senare tid har dock kontrollfunktionerna humlor och spindlar fått 

allt mer uppmärksamhet eftersom att de kan tillgodogöra företag konkurrensfördelar genom 

anpassning till lokala förhållanden och kunskapen detta inbringar (Andersson, Forsgren, Holm 

2002; Bartlett & Goshal, 1989) vilket björnar inte lämnar samma utrymme åt. Humlor och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Management	  development.	  
3	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Organizational	  development.	  
4	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Coordination	  and	  control.	  
5	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Bears.	  
6	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Bumble-‐bees.	  
7	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Spiders.	  	  
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spindlars funktioner baseras på Edström & Galbraiths (1977) processer för kontroll genom 

socialisering och informella nätverk (Harzing, 2001b). I den förstnämnda ges utlandsplacerade 

humlor uppdrag i olika filialer efter varandra för att socialisera och sprida organisationskultur 

och på så sätt kontrollera och koordinera verksamheten. Expatriater med syfte att agera spindlar 

ska väva informella nätverk, vilka bidrar till upprätthållande av kontroll och koordination 

(Harzing, 2001b). Faktorer som språkbarriärer mellan filial och huvudkontor (O´Donnell, 2000) 

och filialers autonomi har identifierats viktiga för MNF’s att hantera, vilka kontrollfunktionerna 

bidrar till på olika sätt (Bartlett & Goshal, 1989; Macharzina & Wolf, 1996 citerad i Harzing, 

2001b).  

 

De ovan nämnda funktioner som expatriater fyller (positionsfyllnad, ledningsutveckling, 

koordinering & kontroll) kan existera samtidigt och jämsmed varandra. Harzing (2001a) menar 

att det ursprungliga formella motivet till utlandsplaceringen från huvudkontor ibland skiljer sig 

från det informella som expatriaten kan komma att fylla under sitt uppdrag.  

 

3.1.2	  Kritik	  mot	  expatriaten	  

En framträdande negativ aspekt av expatriatuppdrag är de höga kostnader de medför. Generellt 

anses en expatriat kosta företaget upp till tre till fem gånger mer än vad samma person kostar 

företaget då denne är stationerad i hemlandet (Black & Gregersen, 1999; Selmer, 2001). 

Användandet av expatriater kritiseras ytterligare för hur de används som verktyg för företaget att 

erhålla information om verksamheten i filialen. Detta kan leda till en känsla av övervakning, 

vilket kan leda till lägre motivation och ökad ineffektivitet bland anställda i filialen (Björkman et 

al., 2004; O’Donnell, 2000). Utöver ovan nämnda aspekter ses användandet av expatriater som 

en inflexibel strategi sett till dagens föränderliga marknadssituation såväl som till individens 

livssituation (Dowling et al., 2008; Fenwick, 2004; Harvey et al., 2004).  

 

I kritiken mot expatriater belyses även en hög grad misslyckade expatriatuppdrag8, vilket innebär 

att uppdraget avbryts i förtid (Tung, 1981). Ett misslyckat expatriatuppdrag härleds till 

anledningar som svaga prestationer, bristande kunskap och misslyckande av expatriaten med att 

leva upp till huvudkontorets förväntningar (Black & Gregersen, 1999; Tung 1981).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Expatriate failure.	  
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3.2	  Flexpatriater:	  Nya	  typer	  av	  utlandsuppdrag	  
Under senare år har förutsättningar för och effekter av användandet av expatriaten förändrats. 

Morley & Heraty (2004) belyser tre kontexter vilkas förändring bidragit till att synen på 

expatriaten som strategi ändrats. Kontexterna utgörs av en förändrad makroekonomisk 

omgivning, förändringar relaterat till individen samt förändringar i den generella uppfattningen 

av expatriater på grund av den utbredda kritiken mot dem.  

 

Förändringar i den makroekonomiska omgivningen härleds till teknologiska framsteg (Leung et 

al., 2005; Harvey et al., 2004) och ökad konkurrens på den globala marknaden (Scullion & 

Brewster, 2001). Förändringar rörande individen grundas i moderna familjesituationer. I många 

relationer idag ses båda parter ha en egen karriär9, vilket försvårar för utlandsflytt (Harvey et al., 

2004). 

 

Tillsammans har dessa förändringar motiverat en framväxt av nya former av utlandsuppdrag, 

som alternativ till expatriaten. Harvey et al. (2004) samlar dessa nya former av utlandsuppdrag 

under begreppet flexpatriater, för att de på olika sätt ses som flexibla internationella strategier 

för MNF´s att hantera sin verksamhet.  

 

3.2.1	  Korttidsuppdrag	  

Collings et al., (2007) definierar ett korttidsuppdrag10 som ett uppdrag i en utländsk filial, 

vanligen en till tolv månader långt. Harvey et al. (2004) menar att skillnaden mellan expatriat- 

och korttidsuppdrag, förutom uppdragets längd, är att förflyttning av familj i den senare inte är 

aktuell. Av denna anledning är korttidsuppdrag en mindre kostsam strategi för företaget än 

expatriatuppdrag (Collings et al., 2007; Harvey et al. 2004). 

 

Situationer då MNF’s använder sig av korttidsuppdrag listas av Tahvanainen et al. (2005) och 

inkluderar problemlösning, kunskapsöverföring, upplärande av lokal arbetskraft, kontroll samt 

som ett steg i utveckling av chefer. Tahvanainen et al. (2005) menar vidare att nackdelar med 

korttidsuppdrag i jämförelse med ett längre expatriatuppdrag är begränsade möjligheter att bygga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Författarnas	  tolkning	  av	  begreppet	  Dual	  career-‐couples.	  
10	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Short	  term	  assignment.	  
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nätverk och viktiga kund-/affärsrelationer. Harvey et al. (2004) menar dock att korttidsuppdrag 

är mer flexibla än expatriatuppdrag vilket snarare möjliggör nätverksbyggnad, något som gör 

individen till vital informationskälla för organisationen. 

 

3.2.2	  Global	  pendlare	  

Global pendlare11 innebär att en anställd pendlar från sin hemmabas till en tjänst i ett annat land, 

vanligen veckovis (Collings et al., 2007; Dowling et al., 2008; Meyskens et al., 2009). Att pendla 

på daglig basis ingår således inte i definitionen av dessa utlandsuppdrag. Den anställdes familj 

stannar normalt i hemlandet under uppdraget vilket innebär lägre kostnader för företaget än vid 

användning av expatriat (Harvey et al. 2004). Pendlande som pågår under en längre tidsperiod 

har dock kritiserats för att bidra till ökad stress för individen, med anledning av frekvent resande. 

Främst eftersom att tid disponerad till familj och vänner under perioder blir begränsad (Collings 

et al., 2007; Meyskens et al., 2009). 

 

3.2.3	  Affärsresande	  

Forskare lyfter fram att affärsresande kan lösa de problem med höga kostnader och flytt av familj 

som expatriaten medför (Collings et al., 2007; Fenwick 2004). Eftersom affärsresande definieras 

som ”‘just passing through’ the foreign location” (Meyskens et al., 2009: 174) behöver inte den 

anställdes familj omlokaliseras (Harvey et al., 2004; Meyskens et al., 2009) samtidigt som 

fördelar med interaktion i person erhålls (Collings et al., 2007). Meyskens et al. (2009) finner i 

sin studie att affärsresande kan vara viktiga kunskaps- och kompetensöverförare tack vare deras 

utbredda nätverk och informationstillgång. Welch et al., (2007) menar vidare att affärsresande 

med sin utbredda geografiska spridning gör filialer mer integrerade i företagets globala arbetssätt. 

 

Affärsresande är lämplig på regionala marknader där flygtid inte är så lång eller där uppdragen är 

korta och uppgiftsorienterade (Collings et al., 2007). Affärsresande sägs även kunna nära 

organisatorisk utveckling i områden som försäljning, kunskapsöverföring, kontroll och 

resultatövervakning (Welch et al., 2007). Negativa aspekter med affärsresande är bland annat 

frånvaro från familjen och jet lag (DeFrank et al., 2000). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Global	  commuter.	  	  
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3.2.4	  Virtuell	  arbetare	  

Som en konsekvens av ökad grad globaliserade arbetsprocesser och decentralisering har 

användandet av virtuellt arbete12 ökat i många organisationer (Collings et al., 2007; Hertel et al., 

2005). Denna typ av strategi innebär att den anställde är positionerad i hemlandet och genom 

virtuella verktyg som telefon, e-mail och video-konferenser, arbetar i en företagsenhet belägen 

utanför hemlandets gränser (Dowling & Welch, 2004).  

  
Virtuellt arbete är en strategi vilken enligt Hertel et al. (2005) innehar fördelar. En av dessa är 

ökad flexibilitet och möjligheten att utnyttja tidsskillnader över världen, vilket möjliggör för 

nyttjandet av fler av dygnets timmar. Ytterligare en fördel är att företaget i större utsträckning 

kan använda “rätt kunskap” där den behövs (Hertel et al., 2005), istället för att tillförlita sig på 

den kunskap som finns tillgänglig på plats, vilket är praktiskt då fler anställda idag tvekar över 

att axla en utlandsstationering (Harvey et al., 2004). Med anledning av uteblivna kostnader för 

bland annat flytt och resor bidrar denna strategi även till lägre kostnader för organisationen 

gentemot andra typer av utlandsuppdrag (Hertel et al., 2005), främst jämfört med expatriaten 

(Dowling & Welch, 2004; Dowling et al., 2008; Harvey et al., 2004).  

 

Även virtuellt arbete medför potentiella svårigheter. Dessa kan uppkomma genom svaga 

interpersonella relationer vilka tillsammans med det faktum att arbetet sker genom olika typer av 

elektronisk media ökar risken för missförstånd (Dowling et al., 2008) och konflikter (Hertel et al., 

2005). Dowling et al. (2008) menar att kontinuerliga besök till värdlandet är nödvändiga som ett 

komplement till denna virtuella styrning. Hertel et al. (2005) tillägger att virtuella verktyg bäst 

används i rutinmässiga arbetsuppgifter.  

 

                                              

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Författarnas	  översättning	  av	  begreppet	  Virtual	  worker.	  	  
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3.3	  Modell	  
Förändrad makroomgivning för MNF’s idag (Leung et al., 2005; Morley & Heraty, 2004), 

individuella förutsättningar (Harvey et al., 2004; Morley & Heraty, 2004) och kritik mot 

expatriaten påverkar företags möjligheter och behov av olika strategier för verksamheten på den 

globala marknaden (Morley & Heraty, 2004). Se Figur 1. 

 

Edström & Galbraith (1977) och Harzing (2001b) redogör för olika funktioner som en expatriat 

kan fylla för att tillgodose de behov och verkställa de strategier ett företag har. De tre 

funktionerna som redogjorts för i teoretiskt ramverk (positionsfyllning, ledningsutveckling, 

koordination & kontroll) diskuteras främst med expatriatuppdrag som utgångspunkt. Anledning 

till att användandet av expatriater kritiserats är att det ses som en dyr och inflexibel strategi 

(Black & Gregersen, 1999; Harvey et al., 2004; Selmer, 2001). Flexpatriater har i litteratur 

framställts som ett alternativ till denna förlegade strategi främst för att de ses som mer flexibla 

och mindre kostsamma. Däremot har det inte i redogjorts för om flexpatriater i samma 

utsträckning fyller de funktioner som expatriater gör och hur företag ser på detta.   

 

För att närma oss fenomenet ytterligare undersöks, utifrån behov och funktioner samt för 

företaget upplevda för- och nackdelar, vilka typer av utlandsuppdrag MNF’s använder för att 

hantera sin internationella verksamhet, se Figur 1.  

 

 

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  
Behov	  
	  

Expatriat	  funktion	  
Positionsfyllare	  
Ledningsutveckling	  
Koordination	  &	  Kontroll	  	  

-‐ Björn	  
-‐ Humla	  
-‐ Spindel	  

Utlandsuppdrag	  
Expatriat	  	  
Flexpatriat	  

-‐ Korttidsuppdrag	  
-‐ Global	  Pendlare	  
-‐ Affärsresande	  
-‐ Virtuell	  Arbetare	  

Makroekonomisk	  omgivning,	  individuella	  förutsättningar	  
&	  kritik	  mot	  expatriaten	  som	  strategi	  

Figur 1. Valet av typ av utlandsuppdrag görs baserat på företagets behov och vidare utifrån de funktioner 

situationen i utlandet kräver.  
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4.	  Metod	  
Nedanstående avsnitt beskriver och motiverar vald metod för datainsamling samt urval av 

respondenter relevanta för studien. Vidare redogörs för metodens för- och nackdelar samtidigt 

som etiska aspekter tas i beaktning. 

  

4.1	  Metodologiskt	  angreppssätt	  
Som kontrast till tidigare forskning kring expatriater, vilken till stor utsträckning byggt på breda 

kvantitativa undersökningar (Harzing, 2001a; Harzing, 2001b; Tung, 1981), utgår denna studie 

från kvalitativ datainsamlingsmetod. Detta för att nå ytterligare insikt om fenomenet expatriater 

och få en uppfattning för sammanhang (Dalen, 2007; Holme & Solvang, 1986) i vilka dessa 

används. Användande av kvalitativ undersökningsmetod motiveras av studiens syfte att förstå 

hur företag nyttjar utlandsuppdrag idag och hur strategier för detta fungerar relativt teori. En 

kvantitativ undersökning kan testa och mäta användandet av olika typer av utlandsuppdrag, dess 

nytta och hur företag använder de olika strategierna i olika situationer. En kvalitativ metods 

förtjänst är att skänka förståelse, samt förklara komplexiteten, för samband som tidigare 

kvantitativa studier har visat och möjliggör upptäckt av nya fenomen (Saunders, Lewis, 

Thornhill, 2012). 

 

Eftersom studien syftar till att förklara och skapa förståelse för användandet av utlandsuppdrag 

och vilka funktioner dessa ämnar fylla utförs undersökningen med hjälp av en semistrukturerad 

intervjumodell. Teman och frågor för intervjuguide tas fram i förtid och kan varieras mellan 

olika respondenter (se bilaga 1 och 2). Det medför att denna typ av kvalitativ undersökning 

tenderar att vara mer flexibel än mer strukturerade metoder, vilka istället följer ett på förhand 

bestämt upplägg (Holme & Solvang, 1986). Denna flexibilitet ger möjlighet till följd- och 

motfrågor under intervjuernas gång vilket bidrar till ökad insikt samt minskad risk för eventuella 

oklarheter. Att respondenten själv tillåts styra samtalet skänker ökad förståelse genom tillgång 

till dennes egna uppfattningar, exempel och synpunkter. Samtidigt finns medvetenhet om vikten 

att under intervjun täcka de områden som studien har för avsikt att undersöka. Under intervjun är 

det vidare viktigt att respondenten känner sig bekväm och att denne uppfattar intervjuaren som 

förtroendeingivande (Holme & Solvang, 1986). Det är dock av vikt att detta balanseras med en 
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viss distans mellan parterna i den aktuella situationen för att minimera risken för påverkan på 

respondentens uttalanden, s.k. intervjuareffekt (Dalen, 2007; Saunders et al., 2012). 

 

	  4.2	  Val	  av	  företag	  
För att uppfylla angivet syfte genomförs en studie på fem svenskstartade MNF’s. Företagens 

ålder, storlek och kärnverksamheter skiljer sig från varandra vilket skänker möjlighet till bredare 

förståelse för expatriaters syften och funktioner i olika situationer. Bredden bidrar till en mer 

omfångsrik bild av hur, när och varför företag använder olika typer av utlandsuppdrag idag. 

Urvalet gjordes genom att kontakta företag i varierande storlek och ålder, i olika branscher. De 

fem företag som var intresserade av att medverka är dem som ligger till grund för studien. Nedan 

följer en kort presentation av företagen. 

 

Företag A grundades i slutet av 60-talet i Sverige och är ett skönhets- och kosmetikaföretag 

(Företagets hemsida ”About us”). Redan på 70-talet internationaliserades företaget genom 

öppnandet av filialer på den europeiska marknaden. Företaget har sedan dess kontinuerligt 

expanderat och har idag verksamhet i omkring 60 länder (Företagets hemsida ”History”) med 

7900 anställda runt om i världen (Företagets hemsida ”About us”).  

 

Företag B är ett internationellt företag som tillverkar och säljer produkter och tjänster i form av 

3D planritningar och bostadsvisualiseringar främst mot fastighetsägare, mäklare och byggbolag. 

Företaget grundades år 2008 i Sverige efter en sammanslagning (Företagets hemsida ”History”). 

Företaget har idag verksamhet i samtliga nordiska länder samt Asien men finns även 

representerat genom återförsäljare i bland annat Amerika och norra Europa (Företagets 

hemsida ”Markets”). I dagsläget har företaget omkring 250 anställda (Företagets 

hemsida ”History”). 

 

Företag C grundades i Sverige i slutet av 1800-talet. Företaget verkar inom telekombranschen 

och arbetar med framtagning av såväl hårdvara och mjukvara för byggande av 

kommunikationsnätverk världen över. Företaget har idag ca 110 000 anställda varav ca 18 000 i 

Sverige. Totalt arbetar 24 000 personer med forskning och utveckling. (Företagets 

hemsida ”Company facts”). 
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Företag D är ett kreditinstitut som grundandes i Sverige i slutet av 1800-talet. Företaget öppnade 

utlandsfilialer under 80-talet i diverse storstäder runt om i världen, och öppnade under 90-talet 

upp för fullständig verksamhet genom filialer i Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. 

Idag har företaget 774 filialer i sammanlagt 24 länder spridda över 5 världsdelar. Företaget har 

drygt 10 000 anställda. (”Factbook Q1 2013” via Företagets hemsida). 

 

Företag E verkar inom medicinteknik och startades i Sverige år 1988. År 2004 utvidgade 

företaget sin produktion och öppnade en fabrik i Thailand utöver den som fanns i Sverige. 

Företaget hade under år 2008 380 anställda. Företaget hade även försäljningsfilialer i 10 länder 

spridda över världen och svenskar placerade i de thailändska och amerikanska filialerna. Sedan 

årsskiftet 2008/2009 ägs verksamheten av ett Amerikanskt bolag i samma bransch. (Företagets 

hemsida ”History”). 

 

4.3	  Val	  av	  respondenter	  
Då en så nyanserad bild som möjligt önskas av expatriatens syften och funktioner har 

respondenterna ur respektive företag bestått av en person från företagets HR-avdelning samt en 

person med erfarenhet av att bo och arbeta utomlands på uppdrag av de aktuella företagen, det 

vill säga en expatriat. För att erhålla relevant information från respektive företag har 

respondenter valts utifrån den kunskap och erfarenhet de besitter på ämnet, vilket skänker 

studien validitet (Saunders et al., 2012).  

 

Svaren från HR-respondenterna bidrar till en mer generell bild av företagets användande av olika 

typer utlandsuppdrag som strategi. I ett av fem företag intervjuades endast en person. Denna 

respondent svarar i egenskap av grundare med stor insikt över hela verksamheten såväl som 

expatriat vid uppstart av produktion utomlands. I Tabell 1 redovisas samtliga av studiens 

respondenter, vilket företag dessa representerar, när intervjun genomfördes samt under hur lång 

tid intervjun pågick. 
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Företag	   Respondent	  i	  
egenskap	  av	  

Befattning	   Datum	   Längd	  på	  
Intervju	  	  

A	   HR-‐funktion	   Global	  Rewards	  Specialist	   13-‐05-‐02	   45	  min	  
A	   Expatriat Product Category Manager & 

Category Coordinator	  
13-‐05-‐08	   56	  min	  

B	   HR-‐funktion	   CEO	  New	  Construction	   13-‐05-‐03	   65	  min	  
B	   Expatriat	   Project	  Manager	  New	  Construction	   13-‐05-‐08	   37	  min	  
C	   HR-‐funktion	   Area	  Manager	  Global	  International	  

Assignments	  
13-‐05-‐07	   111	  min	  

C	   Expatriat	   Project	  Manager	   13-‐04-‐29	   38	  min	  
D	   HR-‐funktion	   Tax	  Lawyer	  Group	  HR	   13-‐05-‐07	   60	  min	  
D	   Expatriat	   Account	  Manager	  Corporate	  Banking	   13-‐05-‐22	   36	  min	  
E	   HR-‐funktion	  &	  Expatriat	   Co-‐Founder	   13-‐05-‐16	   52	  min	  

Tabell 1. Sammanställning av respondenter, vilket företag dessa representerar, när intervjun genomfördes samt 

under hur lång tid intervjun pågick. 

 

Viktigt att tillägga är att intervjuande expatriater bör ses som exempel och är inte nödvändigtvis 

representativa för företagets användande av samtliga expatriater. Däremot bidrar de till större 

inblick i vad som är formella riktlinjer och om några informella funktioner uppkommit efter 

påbörjat uppdrag. Respondenterna i egenskap av expatriater bidrar även till förståelse för i vilka 

situationer andra typer av utlandsuppdrag skulle kunna tänkas användas som alternativ.  

 

4.4	  Utformning	  av	  intervjuguide	  
Samtliga intervjuer inleds med frågor för att täcka bakgrundsinformation om respondent och om 

företaget för vilken denne arbetar (se bilaga 2). För respondenter i egenskap av utlandsplacerad 

personal utformas frågor kring deras arbetssituation, arbetsuppgifter samt tid spenderad 

utomlands. Detta för att utröna hur utlandsuppdraget personen innehar är utformat. Liknande 

frågor ställs till HR-funktion, här i mer allmänna termer för att få uppfattning om vad olika 

utlandsuppdrag innebär för företaget.  Även öppna frågor om vilka typer av utlandsuppdrag som 

företaget använder och i vilka syften detta görs ställs för att få möjlighet till nya insikter, genom 

egna reflektioner från respondenten, om vilka funktioner olika utlandsuppdrag avses fylla idag 

(Saunders et al., 2012). Vidare ställs frågor kring företagets egenskaper och dess enheter för att 

få djupare insikt i företagets förutsättningar och behov. 
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Studien ämnar förstå användandet av expatriater och flexpatriater samt dess funktioner idag. 

Teori kring expatriater och vilka funktioner dessa fyller ligger till grund för studien, varför frågor 

ställs om vilka syften personal i företaget som skickas på utlandsuppdrag ämnar fylla. Frågor 

utformas efter de tre funktioner (positionsfyllnad, ledningsutveckling, koordination och kontroll) 

Edström & Galbraith (1977) och Harzing (2001a, 2001b) menar att expatriater avser fylla. Detta 

görs eftersom det för studien är av intresse att utröna huruvida expatriater fyller samma 

funktioner som de som anges i teori och om flexpatriater fyller dem samma.  

 

För att undersöka om expatriater i företagen idag fyller funktionen positionsfyllnad utformas 

frågor runt möjligheten att anställa lokal personal att utföra samma uppgifter som expatriaten 

avser. Frågor om avancemang efter utfört uppdrag ställs för att kontrollera om expatriatuppdrag 

anses meriterande och utvecklande. Detta för att undersöka om ledningsutveckling är ett gällande 

motiv till expatriatuppdrag idag. För att få förståelse för om företagen använder expatriater i 

koordinerande och kontrollerande syften ställs frågor utifrån Harzings (2001b) definitioner av 

björn, humla och spindel. Frågor för att besvara detta tema ställs kring om företaget har behov av 

kontroll och koordinering av dess filialer och om expatriaten spelar en roll i upprättandet av detta. 

Även frågor om decentralisering och grad av filialens beroende av huvudkontor ställs. Frågorna 

syftar till att undersöka om företagen använder direkta eller mer mjuka former av kontroll.  

 

Samtliga funktionsfrågor följs upp med frågor kring huruvida respondenten anser att andra 

former av utlandsuppdrag, flexpatriter, kan fylla samma funktion samt varför/varför inte. De 

flexpatriater som angetts i teori (korttidsuppdrag, affärsresande, global pendlare, virtuell arbetare 

(Collings et al., (2007); Harvey et al., 2004)) betonas. Dessa frågor ger även djupare förståelse 

för när och varför expatriater används. Kunskap om detta möjliggör för grundlig analys kring 

expatriatens sammanhang och flexpatriaternas möjlighet att ersätta expatriaten.  

 

Slutligen ställs frågor om upplevda positiva och negativa aspekter med expatriaten gentemot 

flexpatriater. Detta görs för att kontrollera om den kritik som riktats mot expatriaten (Black & 

Gregersen, 1999; Cascio, 2006; Oddou & Mendenhall, 2000; Selmer, 2001; Tung, 1981) är giltig 

idag och om detta påverkar företagens val av utlandsuppdrag.  
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4.5	  Datainsamling	  
För att möjliggöra för så givande och förståelseinbringande intervjuer som möjligt gjordes 

bakgrundsundersökning på företagen innan genomförandet av respektive intervju. Detta för att 

undvika missförstånd och för att på ett mer lättsamt vis kunna följa respondenternas resonemang. 

För att även möjliggöra för viss förberedelse för respondenterna skickades intervjuteman ut till 

samtliga respondenter i god tid innan intervjuer hölls för att minimera eventuella orosmoment 

(för teman, se bilaga 1). 

  
Inledande under mötet nämndes studiens syfte. Vidare informerades respondenten om 

möjligheten till anonymitet, såväl för respondenten och företaget. Tre av fem av de tillfrågade 

företagen önskade ej nämnas vid namn och någon av respondenterna önskade anonymitet. Med 

anledning av strävan efter konsekvens genom studien hålls samtliga företag och respondenter 

anonyma. Det är viktigt att de personer som bidrar till studien får tillgång till relevant 

information (Dalen, 2007) samt att respondenten samtycker till den studie som den bidrar till. 

Varje respondent har därför tagit del av ett utkast av studien för medgivande och eventuella 

kommentarer.  

 

 Samtliga respondenter tillfrågades om tillstånd att spela in intervjun, vilket ansågs vara till hjälp 

för att fånga respondentens egna formuleringar och exempel. Samtliga respondenter godkände 

detta. Alla intervjuer som hölls med personal från de olika företagens HR-avdelning 

genomfördes i person på respektive företags huvudkontor. Detta ansågs fördelaktigt då 

respondenten kan antas känna sig bekväm och upplever intervjun som ett vardagligt samtal 

(Holme & Solvang, 1986; Saunders et al., 2012). Att intervjuerna hölls i person bidrar till 

närmare kontakt med respondenten vilket möjliggör högre tillit, som kan minska bias (Saunders 

et al., 2012). Ett faktiskt besök på företaget kan bidra till djupare förståelse för företaget i stort. 

De respondenter som intervjuades i egenskap av expatriater och som för nuvarande var bosatta 

utomlands genomfördes via Skype. De intervjuer som genomfördes med hemkomna expatriater 

hölls på företagets huvudkontor. 
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4.6	  Metodkritik	  
Vid kvalitativa studier finns svårigheter som är viktiga att ha i åtanke. En av dessa är eventuella 

förutfattade meningar forskaren må ha kring vad resultatet av studien ska utmynna i, vilket kan 

påverka forskaren att leda studien i en särskild riktning för att uppnå detta på förhand förväntade 

resultat (Yin, 2009). Även att få respondenten att svara på frågor som kan anses ställa denne eller 

den organisation denne representerar i ofördelaktig dager (Harzing, 2001a; Holme & Solvang, 

1986) är något som under studien tas i beaktning. Genom att erbjuda samtliga företag och 

respondenter anonymitet kan denna svårighet kringgås och risk för bias minskar (Dalen, 2007). 

Att företagen inte nämns vid namn kan även bidra till att en liknande bias, härledd ur att 

företagen försett oss med taktiskt valda respondenter, minskar.  

 

En svårighet knuten till användningen av endast ett fåtal undersökningsenheter som grund för en 

studie är en minskad möjlighet att göra vetenskapliga generaliseringar (Yin, 2009). Däremot kan 

studien visa tendenser och indikationer på hur företag arbetar med utlandsuppdrag och om 

använd teori kan anses giltig idag (Saunders et al., 2012; Yin, 2009).  

 

Intervju med tre av respondenterna kunde inte hållas i person då dessa vid tidpunkt för intervju 

befann sig utomlands. Av denna anledning hölls dessa tre intervjuer istället genom videosamtal 

via Skype. Intervju via videokonferens kan minska graden av interaktion och känslan av ett 

naturligt, vardagligt samtal (Saunders et al., 2012). Vissa av fördelarna med att hålla intervju i 

person kan dock ändå ådras eftersom att vi genom video kan uppfatta visst kroppsspråk och 

uttryck och bygga upp ett förtroende (Saunders et al., 2012). Med anledning av rådande 

förutsättningar ansågs videosamtal som det mest lämpliga alternativet. 
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5.	  Resultat:	  Utlandsuppdrags	  användningsområden	  
Nedan presenteras företagsvis samtliga respondenters svar med talande citat. Avslutningsvis 

sammanställs resultatet i Tabell 2, där respektive företags användande av utlandsuppdrag 

presenteras, dock utan hänseende till funktion som fylls. 

 

5.1	  Företag	  A	  
Företaget har ca 80 expatriater idag varav ungefär 90 procent arbetar med försäljning. Många av 

dessa har chefsbefattningar över marknader i olika länder och regioner. Företagets definition av 

expatriatuppdrag innebär en varaktighet på två till fem år där familj flyttar med och där företaget 

står för förmåner som skola, boende, försäkringar m.m. HR berättar att kostnaden för en expatriat 

är högre för företagen än vad samma person med samma befattning kostar i Sverige. 

  

HR-funktionen berättar vidare att det finns en avtagande marginalnytta i användandet av 

expatriater om kunskap och kultur redan finns på plats sedan innan, vilket innebär att ännu en 

expatriat kan vara en överflödig kostnad. Hon tror också att det ibland kan uppstå en spänning 

hos dem som arbetar lokalt när det dyker upp en expatriat som har i uppgift att “styra och ställa”, 

eftersom att denne inte har förståelse för deras verklighet och kultur. Expatriaten menar att en 

lokalt anställd har vissa fördelar i upprätthållande och vårdande av kundrelationer, då denne talar 

samma språk och innehar djup förståelse för rådande kultur. Hon menar vidare att även 

kännedom om marknaden och nationella nätverk är en fördel som kan utnyttjas vid anställandet 

av lokal arbetskraft. 

 

Det anses viktigt att föra in företagskulturen i företagets utlandsfilialer via expatriaten eftersom 

företaget har en decentraliserad organisationsstruktur. HR förtydligar detta genom att 

förklara; ”Vi är inte så verktygsstyrda på det sättet utan det är en väldigt stark kultur som gör att 

alla sånna [sic!] där saker fungerar ändå”. 

 

Kontroll och spridning av kultur anses särskilt viktiga då filialen är nyöppnad, om verksamheten 

bedrivs på en nyetablerad marknad eller för att vända en marknad som går dåligt. Vidare är 

expatriatens kunskaper och erfarenheter viktiga i rekryteringen till ett expatriatuppdrag vilket blir 

tydligt såväl vid intervju med expatriat som vid diskussion med HR-person.  
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Intervjuad expatriat från företag A hade vid intervjutillfället precis kommit hem efter ett uppdrag 

i Indonesien, där denne ansvarat för en nyetablerad produktkategori som hon tidigare arbetat med 

i Sverige. Hennes arbetsuppgifter bestod i stor utsträckning av implementering av 

företagsstrukturer samt koordination av och mellan olika enheter inom regionen. Då expatriaten 

arbetat med samma produktgrupp innan, under och nu även efter genomfört utlandsuppdrag har 

dennes etablerade nätverk underlättat arbetet.  

 

Att utlandspositionera personal fungerar i företag A, enligt HR, även som en funktion för att 

utveckla personen i fråga. Initiativet till ett uppdrag görs både på av arbetstagaren själv, men 

initieras även i vissa fall från ledning. Det framhålls dock att det är av vikt att dessa uppdrag 

samtidigt fyller ett för företaget befintligt behov. Uppdrag som syftar till individutveckling sker 

på flera nivåer i företaget. 

 

Att ha genomfört ett utlandsuppdrag innebär möjlighet till avancemang inom organisationen, i 

första hand på den aktuella marknaden för uppdraget eller på marknad i annat land, vilket 

framgår tydligt i diskussion med både HR och expatriat. Det som avgör om ett uppdrag ska 

sträcka sig över kort eller lång tid är tiden då företaget önskar fylla ett behov, berättar HR. Då ett 

permanent behov behöver fyllas används långtidsuppdrag medan korttidsuppdrag snarare 

används då det finns behov av att fylla en position under begränsad tid.  
 
Både pendling och affärsresor förekommer i företaget. HR menar att de som pendlar generellt 

sett, jämfört med företagets expatriater, gör det med anledning av en mer specifik kunskap eller 

nyckelkompetens, vilket hon förklarar med ett exempel; “Till exempel att de projektleder ett 

strategiskt betydelsefullt projekt”. Både HR-funktion och den nyligen hemkomna expatriaten 

berättar att virtuella verktyg används i hög utsträckning i det dagliga interna arbetet. De är 

överens om att de funktioner som fylls genom att ha en expatriat på plats inte kan ersättas med 

virtuell kontakt. Den fysiska närheten och kontakten kan inte uppnås, samtidigt som de menar att 

det skulle vara svårt att överföra komplex kunskap då de inte med säkerhet kan veta att 

informationen tas emot på ett korrekt sätt. Detta tydliggörs av expatriaten; ”Indonesien är en 

viktig marknad för oss så det var ju viktigt att produktkategorin implementerades på ett korrekt 

och långsiktigt sätt”. Virtuella verktyg ses dock många gånger kunna ersätta pendlingssituationer 

och affärsresande för att minska kostnader men ändå upprätthålla interaktion.  
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5.2	  Företag	  B	  
Vid intervju med företag B framkom att företaget rekryterar personal för tillsvidareanställning i 

Thailand där företaget har samtliga delar av produktionen samt kundsupport. Av det totala 

antalet anställda i Thailand är ca 25 procent svenskar. Företaget har behov av att ha 

svensktalande personal i Thailand, både inom produktion och support, då produktbeställningar 

går via Sverige till Thailand samtidigt som företagets kunder till största del består av svenskar 

och nordeuropéer.  

 

En avgörande faktor till varför företaget valt att lokalisera tillverkning och stor del av 

personalstyrkan i Thailand är de låga tillverknings- samt lönekostnaderna, eftersom krav på 

betalning av sociala avgifter inte finns. Samtidigt bidrar låga skatter till att de anställda åtnjuter 

en högre nettolön i Thailand än i Sverige. Företaget underlättar anpassningen i det nya landet 

genom att bland annat hjälpa den anställda att hitta bostad. Några förmåner, så som betalt boende, 

skola och ersättning för flytt av familj utgår inte.  

 

De arbetsuppgifter som utförs av den utlandsstationerade som intervjuandes från företag B syftar 

främst till koordinering och kontroll. Att anställa lokal arbetskraft för upprätthållande av dessa 

funktioner ses inte som möjligt, något som förtydligas av HR-funktionen “Vi hade mindre 

västerlänningar på plats för ett antal år sedan och då blev det mindre kontroll från vår 

sida“ såväl som från den utlandsplacerade “Jag säger inte att dem är slarviga, men det är ju en 

annan kultur än den svenska arbetskulturen.” 

 

Båda parter inom företag B berättar att kommunikation via virtuella verktyg utgör en stor del av 

det dagliga arbetet.  Eftersom det finns existerande språkbarriärer inom produktionsenheten 

anses det, såväl av HR som av utlandsplacerad, nödvändigt att koordinering och kontroll sköts på 

plats. Detta eftersom den fysiska närheten minskar risken för missförstånd och ökar 

sannolikheten att informationen tas emot på ett önskvärt sätt. 

 

Affärsresor förekommer inom företaget, främst av företagsledningen, mellan företagets olika 

enheter. Detta sker framförallt vid omstruktureringar och framtagande av nya produktkategorier, 

eftersom det kräver inblandning från flera olika enheter när beslut ska fattas. Även kundresor 
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genomförs, dels ut till kund i syfte att vårda kundrelation, men även tillsammans med kund till 

produktionsenheten. Detta görs i de fall då kund initierar utformning på önskvärda produkter 

utanför existerande produktmall, något som skapar behov av samtal mellan olika enheter. Att 

pendla för att utföra arbetet anses av den utlandsplacerade inte möjligt, något han belyser genom 

att säga: “Nej jag har ju kontakt med produktionen varje dag [...] så isånnafall [sic!] genom 

helgpendling [...] och det känns ju väldigt jobbigt”.  

  

5.3	  Företag	  C	  
Företag C anger att de använder flera olika typer av utlandsuppdrag och har totalt ca 1200 

expatriater, varav 40 procent är svenskar. Totalt har företaget expatriater i 105 länder och uppger 

att de skickar personer på utlandsuppdrag från flera nivåer i organisationen. Den största andelen 

expatriater har uppgifter relaterade till kundvård. En nackdel som tas i beaktande vid 

expatriatuppdrag uppges av både HR-funktion och expatriat vara de relativt höga kostnaderna de 

medför. Kostnaderna utgörs av höjd lön, försäkringar bostad, skolavgifter och andra 

kompensationer för att person lämnat sitt arbete och sammanhang i Sverige.   

 

Det som avgör huruvida företaget skickar någon på ett expatriatuppdrag eller på ett 

korttidskontrakt, är uppskattningen av uppdragets längd. HR-funktion anger dock att högre 

ledningsbefattningar generellt sett fylls av expatriater. Hon förklarar vidare att det för att få en 

högre position i företaget krävs att man ska ha direkt erfarenhet från andra delar av företaget och 

dess verksamhet utanför Sverige. HR förklara att försäljningschefer som håller expatriatkontrakt 

är svåra att ersätta eftersom deras arbete ofta fyller ett behov av vårdande av kundkontakt på lång 

sikt, hon förklarar med ett exempel:”[...]de måste jobba med kunden och finnas på plats och 

kunna åka till kunden när kunden behöver [...] måste vara där och visa sig.”.  

 

Intervjuad expatriat har skickats på uppdraget främst med anledning av nyckelkompetens på 

området samt att projektet är av sådan art att det krävs att personen finns på plats under en längre 

tid. Expatriaten berättar att de försöker fasa ut användandet av expatriater genom upplärning av 

lokala medarbetare. Varken expatriater, eller andra utlandsuppdrag, uppges av HR-funktionen i 

företag C inte fylla någon uttalad funktion för kontroll eller kulturspridning även om företaget 

har en stark organisationskultur, “Vi har inga sådana ambassadörer direkt som åker ut för att 
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sprida kulturen, vi förutsätter väl att den ska man ha.” hon berättar vidare: “det finns ingen som 

kontrollerar bolagen på det sättet, att man skulle ha någon som åker ut och kontrollerar 

medvetet så”.  

 

HR-funktion berättar att korttidsuppdragen är mer lättrörliga och flexibla i jämförelse med 

expatriatuppdrag, vilket ses som en fördel. Dessa uppdrag används främst, enligt HR, för 

att ”fylla ett gap” och ”under kortare projekt”. Hon belyser även att korttidsuppdrag ibland kan 

vara dyrare än långtidsuppdrag, beroende på vem som ska åka och huruvida det är till ett hög-

/lågkostnadsland. Vissa förmåner gäller även för korttidsuppdrag, dock utgår ingen ersättning för 

familj. För företag C är de externa behoven och kundkraven avgörande vid val av typ av uppdrag, 

på olika nivåer.  

 

Pendling förekommer inom företag C, när arbetsuppgiften kräver det. HR-funktion menar vidare 

att det finns vissa svårigheter att skilja på affärsresande och pendling då dessa ofta fyller 

liknande kundorienterade funktioner.  HR menar dock att det virtuella arbetet i viss mån kan 

ersätta affärsresandet för att undgå resekostnader. Båda parter berättar att virtuella verktyg 

används, men att dessa inte kan ersätta den kundkontakt och den kunskap som expatriaten 

innehar och som krävs på plats i det dagliga arbetet. 

 

5.4	  Företag	  D	  
Företaget har ca 110 expatriater utsända till utlandsenheter i ca 25 länder. Största andelen 

expatriater är svenskar med uppdrag som varar i ca två år. Generellt innehas 

landschefsbefattningar och ekonomifunktioner av expatriater, medan positioner som kräver 

kundkontakt lokalt på de olika marknaderna innehas av lokal personal. Expatriat från företag D 

hade även hon uppgifter knutna till kundrelation, här dock med svenska företag vars dotterbolag 

fanns representerade på den marknad där hon arbetade.  

 

En uttalad funktion för expatriatuppdrag i företag D är att sprida organisationens värderingar och 

kultur, vilka är tätt sammankopplade med företagets långsiktiga målsättning och arbetsstruktur 

på alla nivåer, något som framgår tydligt i diskussion med såväl HR som expatriat. Expatriaten 

förklarar med egna ord hur hon ser på sin funktion; ”det gäller för expatriaten att se till att den 
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kultur som finns etablerad på hemmaplan är fullt inarbetad även när man kommer lite längre 

bort”.  HR berättar att detta är särskilt viktigt i nyetablerade enheter. Expatriaten betonar särskilt 

vikten av kulturimplementering då de enskilda filialerna bedrivs decentraliserat, eftersom 

verksamheten kräver anpassning till rådande regler och lagar på den specifika marknaden.  

 

Företaget har endast filialer i välutvecklande högkostnadsländer, vilket medför höga kostnader 

vid användandet av expatriater. Kostnaderna utgörs av såväl högre lönekostnader som 

skolförmåner och andra levnadsomkostnader. HR uppskattar att en expatriat kostar mellan fyra 

och sju gånger så mycket utomlands som samma person kostar i Sverige.  

 

HR-funktionen berättar vidare att företaget, förutom spridande av organisationskultur, skickar 

expatriater med anledning av innehavd kompetens som behövs på marknader utomlands. Hon 

säger: “kulturen och kompetensen går lite hand i hand”.  HR berättar också att expatriater inom 

företag D sällan förflyttas vidare till annat land efter utfört uppdrag utan återvänder till Sverige 

för att avancera i moderorganisationen. Även expatriaten framhåller detta och förklarar att 

företaget gärna ser att expatriaten kommer hem för att på hemmamarknaden bidra med vad 

denne lärt sig under tiden utomlands.	  	  
 

HR berättar att när företaget väljer vilken typ av uppdrag en individ ska skickas på övervägs 

organisationens affärsnytta samt individens nytta och vilja att ta en viss typ av uppdrag. Om 

nyttan för organisationen och för individen är hög kan man titta på ett långtidsuppdrag. Om 

affärsnyttan är något lägre men individnyttan är hög kan man välja ett ”utvecklingskontrakt” på 6 

månader som snarare än att föra med sig direkta positiva konsekvenser för organisationen går ut 

på att utveckla individen. Företaget överväger även att utöka de befintliga utlandsuppdragen med 

ett korttidskontrakt som kan användas för att öka mobiliteten mellan enheter så att man kan täcka 

mer akuta behov av personal snabbare. 

 

HR berättar att det förekommer fall då företaget önskar ha en viss person på en viss position i 

utlandet, med anledning av dennes bakgrund och kompetens, men att personen i fråga inte har 

möjlighet att anta ett expatriatuppdrag och den omlokalisering detta innebär. I dessa fall ser 

företaget det som nödvändigt att låta personen pendla mellan hem- och värdlandet trots att detta 
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anses vara dyrare än ett expatriatuppdrag och att arbetstimmar går förlorade på resor, parallellt 

med besvärliga tidsomställningar. 

 

HR beskriver också att både korttidsuppdrag och pendling generellt används i situationer där 

uppdraget utgörs av projekt. Vidare förklarar hon att expatriatuppdrag främst används i 

situationer då det är betydande att ”man får tid på sig att bygga upp något och har tid att dra 

igång grejer och anpassa sig”. HR-funktion säger att virtuella verktyg används, dock endast i det 

vardagliga arbetet, varför det inte kan ersätta ett expatriatuppdrag som handlar om överföring av 

kunskap och kultur.  Även expatriaten skiljer på dagligt arbete och kulturöverföring och belyser 

detta genom att förklara: ”Själva jobbet som sådant, i det dagliga, kan naturligtvis vem som helst 

göra men då missar man hela poängen med att vara kulturbärare för hemmaorganisationen och 

det kan man inte lära en lokalanställd att göra”. 

 

5.5	  Företag	  E	  	  
År 2004 utökade företag E sin svenska produktion genom att öppna en tillverkningsenhet även i 

Thailand. Detta med anledning av lägre lönekostnader, produktionskostnader och högre 

effektivitet. De expatriater som arbetade i Thailand hade något lägre lön än sin svenska men fick 

däremot bostad och skolavgifter betalda under uppdraget. Respondenten tror att detta gick på 

ungefär ett ut och menar att kostnaden för ett utlandsuppdrag måste ses relativt till den totala 

omsättningen i företaget. Under intervjun diskuteras att expatriater i litteratur ofta framhålls som 

kostsamma, vilken respondenten menar att de inte behöver vara; “att säga att det är för dyrt 

tycker jag är fel innan man har provat att sänka lönerna och förmånerna och sett om någon är 

intresserad”. 

 

Åren efter uppstart fanns alltid minst en svensk representerad på plats. Respondenten berättar att 

dessa under denna tid hade en uttalat kontrollfunktion, och fortsätter genom att förklara; ”det 

låter tråkigare än vad det är.  Man kan ju säga att man kontrollerar dem men man kan ju också 

säga att man får inblick och förståelse för dem”. Respondenten menar att risken för missförstånd 

och spänningar enheter emellan kan undvikas genom kommunikation.  
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Parallellt med kontrollbehovet fanns vid uppstart av enheten i Thailand behov av 

kunskapsöverföring. Denna genomfördes såväl av expatriaten men även av anställda vid den 

svenska produktionsenheten genom månatlig pendling mellan länderna. Detta bidrog även till att 

informella nätverk skapades. Spänningar, missförstånd och behovet av kontroll minskade.  

 

Vikten av socialisering betonas av respondenten. Viss del av denna socialisering kan ske genom 

virtuella verktyg och telefon. Under expatriattiden uppmuntrade respondenten den thailändska 

ledningen att minst en gång i veckan ringa någon på den svenska enheten, som ett steg i att 

“minska tröskeln” mellan dem. Affärsresande användes också av denne anledning samt för 

kundresor. Respondenten anser inte att denne hade kunnat utföra det arbete som avsågs under 

expatriattiden genom andra utlandsuppdrag. Utöver kontroll, fanns många praktiska problem 

som dök upp dagligen och som behövdes hanteras direkt på plats. Han förklarar; “vi hade nog 

inte sparat någon tid på att inte åka dit, och det hade nog inte blivit lika bra. Sen var det ju 

roligt!”. 

 

5.6	  Sammanställning	  av	  resultat	  
Nedan redovisas ovanstående resultat i termer av vilka typer av utlandsuppdrag undersökta 

företag uppgivit att de använder idag. Ingen hänsyn har här tagits till vilka funktioner de fyller 

eller till teoretiska definitioner.  

 

	   Expatriat	   Korttidsuppdrag	   Global	  Pendlare	   Affärsresande	   Virtuell	  Arbetare	  

Företag	  A	   x	   x	   x	   x	   x	  

Företag	  B	   ”x”	   	   	   x	   x	  

Företag	  C	   x	   x	   x	   x	   x	  

Företag	  D	   x	   x	   x	   x	   x	  

Företag	  E	   x	   	   x	   x	   x	  

Tabell 2. Sammanställning av empiriskt resultat.  
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6.	  Analys	  
Viktigt att tydliggöra är att resultat från genomförda studier bör ses i sina egna sammanhang 

och kontexter. De tre underliggande frågorna för analys (Vilka funktioner fyller expatriater i 

MNF’s idag?, Används andra typer av utlandsuppdrag i MNF’s idag?, Kan andra 

utlandsuppdrag ersätta expatriaten och de funktioner den fyller?) diskuteras med de undersökta 

företagen i fokus. För att underlätta och förtydliga diskussionen i denna del har analys av empiri 

sammanställts visuellt i Tabell 3. 

 

Tabell 3 visar vilka funktioner utlandsuppdrag per definition fyller i de undersökta företagen. 

Studien syftar till att undersöka om flexpatriater fyller samma funktioner och används med 

samma motiv som expatriater. Tabellen bygger således på expatriaters funktioner så som de 

redovisats i det teoretiska ramverket. Detta är anledningen till att samtliga utlandsuppdrag som 

av företag angett använda ej ses representerade (jmf. Tabell 1). Nedan förs, av studiens författare, 

en diskussion för utlandsuppdragens funktioner och flexpatriaters möjlighet att ersätta 

expatriaten, vilket motiverar Tabell 3’s utseende.  

 

	   Expatriat	   Korttids-‐
uppdrag	  

Global	  
pendling	  

Affärs-‐
resande	  

Virtuellt	  
arbete	  

Tillsvidare-‐
anställd	  

Positionsfyllare	  
Kunskap	  
Kultur	  

	  
C	  

A,	  D,	  E	  

	  
A,	  C,	  D	  

	  
A,	  D,	  E	  
D	  

	   	  
	  
E	  

	  
B	  
	  

Lednings-‐
utveckling	  

A,	  C,	  D	   A,	  C,	  D	   	   	   	   	  

Koordinering	  &	  
Kontroll	  
Björn	  
Humla	  
Spindel	  
Delfin	  

	  
	  
E	  
A	  
	  

D,	  E	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  
	  
B	  

Kundkontakt	   C,	  D	   C	   C	   	   	   B	  

Tabell 3. Sammanställning; analys av empiriskt resultat. 
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6.1	  Vilka	  funktioner	  fyller	  expatriater	  i	  MNF’s	  idag?	  
6.1.1	  Användning	  av	  expatriater	  och	  dess	  funktioner	  

Fyra (A, C, D, E) av de fem tillfrågade företagen i denna studie utlandsplacerar personal på 

uppdrag vilka löper mellan två till fem års tid, där familj följer med vid flytt, vilket är i enlighet 

med den definition av expatriater som Harzing (2001b) och Harvey et al. (2004) bidrar med i det 

teoretiska ramverket. Huruvida företag B’s utlandsplacerade personal bör ses som expatriater, 

eller en ytterligare form av utlandsuppdrag, kan diskuteras beroende på vad som inkluderas i 

definitionen av expatriater.  

 

Företag B uppgav att deras utlandsplacerade personal är tillsvidareanställda i utlandet, utan på 

förhand uttalad sluttid för kontraktet. Varken medflytt av familj eller de typiska förmånerna så 

som betalt boende, skolavgifter, försäkringar och ersättning för andra levnadsomkostnader utgår 

till de anställda. I teori definieras expatriatuppdrag utifrån aspekter som att den anställdes familj 

följer med vid flytt (Harvey et al., 2004) samt att uppdraget ofta medför höga kostnader för 

företaget (Black & Gregersen, 1999; Selmer, 2001). Företag B’s utlandsplacerade personal bör 

således ej ses som expatriater då uppdragen inte har en sluttid samt att traditionella förmåner inte 

är aktuellt. Med anledning av tillsvidareanställningen kan uppdraget inte heller ses som något av 

de i teori angivna flexpatriatuppdragen (Harvey et al.2004), då flexibiliteten i anställningen är 

minst lika låg som i ett expatriatuppdrag. Av denna anledning redovisas företag B´s 

utlandsplacerade personal i Tabell 3 under kategorin tillsvidareanställda, vilken redogörs för i 

analysens andra del.  

 

Företag A, C, D, anger att ett expatriatuppdrag är utbildande och nyttigt för framtida 

avancemang inom företaget och i vissa fall helt nödvändiga för toppositioner. Detta är i enlighet 

med den definition som ges av Edström & Galbraith (1977) där ledningsutveckling innebär att 

individen tillgodoser sig kunskap och erfarenhet under ett utlandsuppdrag, vilka är fördelaktiga 

för hemorganisationen vid expatriatens hemkomst. Expatriatuppdragens främsta syfte verkar 

dock inte i något av de studerade företagen vara att utveckla chefer. I första hand syftar 

uppdraget snarare till att fylla nyckelposition med anledning av innehavd kunskap samt 

spridande av företagskultur.  
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Samtliga av de företag som använder expatriater uppgav att de syftar till att fylla positioner som 

inte kan fyllas av lokal arbetskraft. Företag A, C, D, E’s användning av expatriater kan alla 

liknas vid teorins typiska positionsfyllare (Edström & Galbraith, 1977; Harzing, 2001a) då de 

används för att överföra kunskap, framförallt vid nyinvestering. Dock avviker tre av företagen (A, 

D, E) från definitionen eftersom de framhöll spridning av organisationskultur som den främsta 

funktionen för expatriater att fylla vid uppstart av enhet utomlands, framför kunskapsöverföring. 

När detta behov anses fyllt kan expatriater med denna funktion fasas ut och ersättas lokalt. Av 

denna anledning bör Edström & Galbraiths (1977) definition av positionsfyllare vidgas till att 

inte enbart innefatta kunskapsöverföring utan även “kulturöverföring”, varför Tabell 3 redogör 

för en sådan funktion. Företag C använder expatriater för att fylla kunskapsgap, men menar att 

det inte nödvändigtvis är ett behov enbart vid uppstart av enhet.  

 

Företag A och D använder spridande av organisationskultur som ett sätt att säkerställa att arbetet 

sker i enlighet med huvudkontorets värden och strategi, vilket stöds av Björkman et al. (2004) 

som menar att socialisering sker som ett verktyg för mjuk styrning och indirekt kontroll. 

Gemensamt för företag A och D är att de har decentraliserade och självstyrande filialer, vilket 

överensstämmer med Bartlett & Goshal (1989) och Macharzina & Wolf (1996) som menar att 

denna indirekta typ av kontroll ofta används för att hantera autonoma filialer. Att överföra 

organisationskultur ska alltså inte enbart ses som en anledning till positionsfyllnad utan har även 

en koordinerande och kontrollerande dimension. Detta är tydligt, förutom inom företag A och D, 

även inom företag E som belyser vikten av socialisering med främsta motivering att det minskar 

spänningar mellan enheter och underlättar en direkt koordinering och kontroll av verksamheten.  

 

Företag A betonade att tanken med expatriaten är att den efter utfört uppdrag förväntas sprida 

organisationskulturen och kunskap på flera marknader i följd. Det innebär att studien finner stöd 

för att Harzings (2001b) humla förekommer som strategi i MNF’s idag.   

 

Denna studie har dock funnit ett problem med Harzings (2001b) omdefiniering av Edström & 

Galbraiths (1977) socialiseringsprocess till humla. Detta eftersom att den innefattar en 

beskrivning av hur expatriater arbetar genom att ta uppdrag på olika utlandsenheter efter 

varandra. Detta medför att denna definition inte rymmer företag D´s och E´s expatriater eftersom 
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att dessa, trots sin tydliga socialiseringsfunktion, återvänder till hemorganisationen efter avslutat 

uppdrag. Den funktion dessa fyller är snarare i enlighet med Edström & Galbraiths (1977) 

ursprungliga socialiseringsprocess. I Tabell 3 visas expatriater med funktion att socialisera som 

kontrollfunktion, men inte på flera marknader i följd, som ett nytt socialt och kommunicerande 

djur, delfinen. Att, som Harzing (2001b), inkludera för precisa användningssätt för expatriaten 

kan således vara missvisande.  

 

Expatriater från företag E innehar utöver socialiseringsfunktion uttalande funktioner knutna till 

direkt kontroll av verksamheten i filialen. Intressant är att även företag B´s utlandsplacerade 

personal innehar samma uttalade direkta kontrollfunktion, trots att de inte definieras som 

expatriater. Gemensamt är för företagen att kontrollbehovet till viss del uppkommer ur 

språkbarriärer mellan de anställda i filialen och hemorganisationen. Man menar att den fysiska 

närheten minskar risken för missförstånd samtidigt som det ökar sannolikheten att informationen 

tas emot på ett önskvärt vis. Med anledning av uttalade funktioner kan således expatriater från 

företag E, men även de tillsvidareanställda från företag B, ses fylla den funktion Harzing (2001b) 

benämner björn, vilken syftar utöva direkt kontroll.  

 

Den funktion Harzing (2001b) benämner spindel, med uppdrag att väva informella nätverk som 

en del i att koordinera och kontrollera arbetet, kan inte tydligt urskiljas bland företagen. De 

informella nätverken anses dock relevanta i dagligt arbete då de är nära kopplade till individens 

tidigare erfarenheter. I företag A och E används informella nätverk, det anses dock inte vara ett 

uttalat syfte för expatriaten enligt HR respondenter från dessa företag, varför Tabell 3 inte 

redogör för denna funktion. Däremot belyser detta att expatriater kan bära fler funktioner än det 

tänkta formella motivet, vilket överensstämmer med Harzing’s (2001a) resonemang. Att belägg 

finns för detta fenomen förstärker Harzings (2001a, 2001b) påstående att fördelar som 

expatriater faktiskt för med sig kan vara svåra att identifiera och uppskatta. Kanske än mer än 

tidigare identifierat av Harzing (2001a, 2001b).  

 

6.1.2	  Nya	  behovsupptäckter:	  Ett	  externt	  perspektiv	  

Vid datainsamling till denna studie angav fyra av fem företag (B, C, D) att kundkontakt, ett för 

företagen viktigt externt behov, spelade en avgörande roll i val av utlandsuppdrag. I företag C 
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förekommer krav från internationell kund på svenska företagsrepresentanter på plats, varför 

expatriater, korttidsuppdrag och globala pendling från företag C ibland är oundvikligt.  

 

Tillsvidareanställd personal från företag B och expatriater från företag D ses fylla en funktion för 

att förenkla intern kommunikation mellan filial och huvudkontor, genom att minska 

språkbarriärer internt mellan enheterna. Detta i enlighet med O’Donnell (2000). Företag B och D 

har gemensamt att stor del av kundkretsen utgörs av skandinaver, varför utlandsplacerad 

personals uppgifter i studien dessutom visat sig innefatta kommunikation för överkommande av 

externa språkbarriärer.  I det teoretiska ramverk som presenterats av Edström & Galbraith (1977) 

och Harzing (2001a, 2001b) där expatriaters funktioner redogörs för, är det vid närmare anblick 

tydligt att expatriaters funktioner; positionsfyllnad, ledningsutveckling, koordination och kontroll, 

främst är utformade för att fylla MNF’s interna behov. 

 

Kundkontakt är inte ett nytt behov för företag idag. Intressant är att litteratur inte framhållit 

expatriaten som en framträdande strategi för att upprätthålla den. Det kan diskuteras huruvida 

kundkontakt kan ses som en del i funktionerna positionsfyllnad eller koordination och kontroll. I 

den definition som ges av Edström & Galbraith (1977) och Harzing (2001b) fokuseras dessa 

funktioner till intern kunskapsöverföring samt koordination och kontroll av den interna 

verksamheten. Vad denna studie visat är att expatriater i stor utsträckning även används för att 

direkt fylla ett företags externa behov, varför ett tillägg i expatriatens funktion, kundkontakt, 

visas i Tabell 3.  

 

6.2	  Används	  flexpatriater	  i	  MNF’s	  idag?	  Kan	  dessa	  ersätta	  expatriaten	  och	  

de	  funktioner	  den	  fyller?	  
6.2.1	  Korttidsuppdrag	  	  

Av företagen som använder denna form av utlandsuppdrag (A, C, D) uppger alla att 

korttidsuppdrag inte varar längre än ett år, vilket korrelerar med den definition av 

korttidsuppdrag som framhålls av Collings et al., (2007) och Harvey et al., (2004). Tabell 3 visar 

att både korttidsuppdrag och expatriatuppdrag används för att fylla funktionerna 

positionsfyllning och ledningsutveckling. Detta ger sken av att korttidsuppdrag kan ersätta 

expatriatuppdragen i dessa funktioner. Dock visar ovanstående analys att expatriatuppdrag syftar 
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till överföring av företagskultur, medan motivet med korttidsuppdrag är att vid akuta behov fylla 

kunskapsgap. Korttidsuppdrag ses således inte kunna ersätta expatriaten i detta avseende. För 

företag där expatriatuppdrag istället syftar till att föra över kunskap kan korttidsuppdrag 

potentiellt ersätta expatriaten, förutsatt att uppdragets längd tillåter detta. Att korttidsuppdrag är 

mer flexibla och lättrörliga än expatriatuppdrag, som framhålls i teori av Dowling et al. (2008), 

Fenwick, (2004) och Harvey et al. (2004) ses således av företagen som fördelaktigt i särskilda 

situationer. 

 

De funktioner företagen menar fylls av korttidsuppdrag stämmer överens med flera av de 

funktioner som listas av Thavanainen et al. (2005). Studien har dock, tillskillnad från 

Thavanainen et al. (2005), visat att företagen ej använder korttidsuppdrag i syfte att kontrollera 

verksamheten. Detta blir tydligt i Tabell 3 som visar att koordinering och kontroll är funktioner 

som fylls av expatriaten varpå korttidsuppdrag ej kan ersätta expatriaten helt.  

 

För ledningsutveckling differentierar företagen mellan korta uppdrag och längre 

expatriatuppdrag. Ledningsutvecklingen genom expatriatuppdrag syftar främst till utveckling av 

chefer, vilka efter utfört arbete ska fylla högre positioner inom företaget, något som framkommer 

i analysens första del. De kortare uppdragen syftar istället till individutveckling och förekommer 

på flera nivåer. Skillnaden är återigen tidsaspekten, där långtidsuppdrag ses bidra till djupare 

erfarenhet och anpassning till lokal kultur, något som anses vara nödvändigt att hålla vid högre 

positioner. I dessa fall kan expatriatuppdrag inte ersättas av korttidsuppdrag. 

 

6.2.2	  Global	  pendlare	  

Användande av global pendling görs i företag A, D och E i enlighet med den definition som 

redogörs för av Collings et al. (2007), Dowling et al. (2008), Meyskens et al. (2009). I Företag D 

förekommer fall då anställd med efterfrågad kompetens för utlandsuppdrag inte har möjlighet att 

permanent omlokaliseras vilket företaget löser genom att låta denne pendla. Detta trots att det 

anses mer kostsamt än expatriatuppdrag, samtidigt som arbetstimmar går förlorade. Global 

pendling för enligt teori (Harvey et al., 2004) med sig fördelar jämfört med expatriatuppdrag 

eftersom att företaget inte behöver kompensera för flytt av familj då omlokalisering inte är 

aktuellt. Företag D visar att expatriatuppdrag kan ersättas funktionsmässigt av global pendling 
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men att det inte nödvändigtvis är en bättre lösning kostnadsmässigt, vilket strider mot teori 

(Harvey et al. 2004).  

 

Vidare intressant är att företag E vid uppstart av ny enhet för att fylla behov av 

kunskapsöverföring använde global pendling. Kunskapsöverföring kan således ersättas av global 

pendling, även i situationer då Edström & Galbraith (1977) framhåller positionsfyllnad genom 

expatriat som nödvändig strategi. Även i företag A uppstår pendlingssituationer, vanligtvis under 

kortare perioder, då en anställd innehar en nyckelkompetens som krävs i en specifik situation. 

Här ses att expatriatuppdragen inte kan ersättas av pendling. Detta dels på grund av tidsaspekten 

samt det faktum att pendlare inte anses sprida kultur och socialisera i samma utsträckning som 

expatriaten, vilket visas visuellt i Tabell 3.  

 

6.2.3	  Virtuellt	  arbetare	  och	  affärsresor	  

Resonemang som förs i besvarandet av analysfråga 6.1 har föranlett att varken virtuellt arbete 

eller affärsresande har som uppgift att fylla expatriaters funktioner, varför få företag finns 

representerade i Tabell 3 i dessa kategorier. Intressant är att alla tillfrågande företag använder 

både virtuella verktyg samt genomför affärsresor som del av det dagliga arbetet, dock utan 

uttalade expatriatfunktioner. Att företagen uppger att dessa former av utlandsuppdrag enbart 

används för rutinmässigt arbete innebär att expatriater har funktioner som inte kan ersättas av 

flexpatriater. Detta trots att affärsresande och virtuellt arbete uppgetts medföra positiva aspekter, 

exempelvis att det är billigt och mer flexibelt (Hertel et al., 2005; Meyskens et al., 2009; Welch 

et al., 2007), vilket setts som motiv till att ersätta expatriaten. Till skillnad från Meyskens et al. 

(2009) och Welch et al. (2007) resonemang om affärsresande som kunskapsöverförare och 

kontrollfunktion, har denna studie ej funnit belägg för att affärsresande i dem tillfrågade 

företagen används med dessa funktioner i åtanke i en uträckning som kan ersätta expatriaten.  

 

Företag E använder virtuella verktyg som hjälpmedel vid socialisering och kulturspridning 

mellan enheter. Även företag B använder virtuella verktyg men menar att beroende på vad som 

ska kommuniceras avgör i vilken grad interaktion mellan parter är nödvändig varför de i enlighet 

med teori (Dowling et al., 2008) använder affärsresande i särskilda situationer istället. Denna 

studie har funnit att just språkbarriärer medför risk för missförstånd, vilket vidare föranlett att 
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företag (B, E) upplever behov av direkt kontroll. Utifrån detta kan sägas att kommunikation och 

rutinmässiga arbetsuppgifter sker över virtuella verktyg. Vid komplex information och 

språkbarriärer kan dock dessa verktyg inte anses ersätta den fysiska kontakt och säkerhet som 

uppnås genom att ha personal på plats. Expatriaten kan således inte ses ersättas av virtuella 

verktyg i alla situationer, se Tabell 3. Detta belyses av såväl Dowling et al. (2008) som Hertel et 

al. (2005), vilka menar att risk för missförstånd innebär att virtuellt arbete måste kompletteras 

med personlig kontakt.  

 

6.2.4	  Tillsvidareanställd	  utomlands	  	  

Under analysens första del diskuterades huruvida företag B’s utlandsplacerade personal bör ses 

som expatriater eller ej, varpå det argumenterades för det senare. I företag B används dessa 

anställda främst för koordinering och kontroll samtidigt som funktioner som kunskapsöverföring 

kan ses fyllas, se Tabell 3. Detta är ett exempel som visar på att det är möjligt för företag att 

utlandsplacera personal under längre tid utan att det är kostsamt i den grad som framhålls i kritik 

mot expatriater (Black & Gregersen, 1999; Selmer, 2001) som konstaterades i besvarandet av 

analysfråga 6.1. Om detta är företagsspecifikt eller kan härledas till olika förutsättningar 

gemensamma för flera företag utvecklas nedan.  

 

Det har framkommit i denna studie att även företag E använder en mindre kostsam expatriat än 

den traditionella expatriaten. Gemensamt för företag B och E är att båda har sina 

tillsvidareanställda/expatriater i tillverkningsenheter i Thailand med främsta funktion att 

koordinera och kontrollera verksamheten genom direkt kontroll, den funktion Harzing (2001b) 

benämner björn. Detta är intressanta mönster som indikerar att typ av enhet, i detta fall 

tillverkning, skulle föranleda ett större behov av direkt kontroll. Intressant är även att övriga 

företag (A, C, D), vilkas expatriater inte jobbar vid tillverkningsenheter, inte heller har uppgett 

att expatriaterna fyller funktionen direkt kontroll. I det teoretiska ramverket framgår ej att 

kostnader för expatriater skiljer sig beroende på vilken funktion denne fyller. Detta kan således 

inte förklara om anställda med funktion att koordinera och kontrollera kan ses mindre 

kostsamma. Dock ser inget av företagen A, C, D att deras expatriater, oberoende av i vilket land 

de befinner sig, funktion expatriaten innehar eller enhet den arbetar vid, kunna kosta samma eller 

mindre än vad de kostat företaget i Sverige.  
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Vidare finns ytterligare likheter i företag B och E. Båda har nyligen (år 2008 respektive 2004) 

börjat placerat svenskar i utländska filialer. Ett mönster denna studie visar på är att nyligen 

internationaliserade företag har en mer modern syn på vilka förmåner ett utlandsuppdrag bör 

generera. Detta i jämförelse med en mer traditionell syn (Black & Gregersen, 1999; Selmer, 

2001) som ses hos de företag (A,C,D) som agerat länge på den internationella marknaden. Om 

utarbetade traditioner och anställdas förväntningar påverkar vilka förmåner som utgår vid 

expatriatuppdrag, kan företagens tid på den internationella marknaden förklara uppdragens 

kostnad.  

 

Att traditioner och förväntningar som vuxit fram över tid påverkar företagens syn på ersättning 

vid utlandsuppdrag kan dock inte med säkerhet konstateras, då företagen bör ses utifrån sin 

specifika kontext. Även om likheter i dessa kontexter ses förekomma. Oavsett detta visar studien 

på två olika trender för att hantera konkurrensen på den internationella marknaden. I enlighet 

med Black & Gregersen (1999) så knyts konkurrenskraftig personal till några av företagen 

(A,C,D) genom att erbjudandet av hög ersättning. Andra (B och E) skapar konkurrensfördelar 

genom utnyttjande av olika skattesystem internationellt, för att hålla nere produktions- och 

lönekostnader. På grund av detta kan företagen samtidigt erbjuda personalen samma eller högre 

nettolön än i Sverige.  
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7.	  Slutsats	  
Under senare år har expatriater flitigt kritiserats. Många gånger har de negativa aspekterna 

överskuggat den faktiska nyttan och de konkurrensfördelar som åtnjuts vid placering av personal 

från moderbolag i filialer belägna utomlands. 

 

Vad författarna till denna studie har gjort är att genom att besvara tre underliggande frågor för 

analys utvärdera expatriatens förtjänst utifrån de funktioner den fyller, snarare än kostnader den 

medför. Därefter har undersökts huruvida expatriaten kan ersättas av andra former av 

utlandsuppdrag.  

 

Studien har visat att multinationella företag idag använder såväl expatriater som flexpatriater för 

att hantera den internationella verksamheten. Även en alternativ form av den traditionella 

exptriaten har identifierats, där den utlandsplacerade ses fylla expatriatfunktioner men till lägre 

kostnad och på uppdrag utan tidsbegränsning.  

 

Att överföra kultur genom att socialisera filialer till organisationskultur har visats vara en 

framträdande funktion som idag upplevs än viktigare än överföring av kunskap. Studien bidrar 

även med ett externt perspektiv på expatriaters funktioner genom att identifiera en extern 

funktion, kundkontakt. Kulturöverföring och kundkontakt har visats vara funktioner som kräver 

lång tid att befästa, vilket gör expatriaten oersättbar i dessa situationer.  

 

Vad analysen visat är att företag är medvetna om de svårigheter och höga kostnader ett 

expatriatuppdrag kan medföra. Trots detta kan de funktioner expatriater fyller ofta inte ersättas 

av flexpatriater, eftersom dessa inte ses fylla samtliga av expatriatens funktioner. Att expatriaten 

inte ses kunna ersättas kan vara en förklaring till den ökade användningen av expatriater 

identifierad av Haslberger & Brewster (2008). Vad som framkommit är även att företag upplever 

att de olika flexpatriaterna, oavsett fördelar gentemot expatriaten, inte hanteras som en strategi 

för att ersätta denna. I mångt och mycket ses flexpatriater som en strategi för att få det dagliga 

arbetet att fortlöpa, medan motivet med expatriater är att uppehålla strategiska positioner för att 

för företaget nödvändiga funktioner ska implementeras på lång sikt.  
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Företag med olika bakgrund, marknader, bransch, ålder och storlek har i denna studie visat 

använda sig av expatriater i en mängd olika situationer för att fylla såväl lika som olika 

funktioner. Trots detta framgår att samtliga företag är rörande överens om att expatriaten inte är 

inaktuell. Med detta sagt, stödjer denna studie Harzings (2001a) uttalande om att expatriaten inte 

bör ses som en homogen strategi. Denna studie visar att expatriaten som strategi bör ses utifrån 

dess funktion och nytta i varje enskild situation. One size does not fit all. 
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8.	  Studiens	  begränsningar	  
För studien har respondenter från både HR-avdelning samt faktiska expatriater intervjuats. Detta 

har medfört såväl en bred bild av utlandsuppdrags funktioner samt möjlighet till djupa exempel 

från expatriaten själv. Viktigt att belysa är att dessa exempel är just exempel. Studien har visat 

indikationer på att expatriatens funktion kan bero på en mängd olika saker, så som vilken 

befattning expatriaten innehar, typ av enhet expatriaten arbetar i, enhetens grad av autonomi 

samt organisationens värderingar. Beroende på vilken expatriat man talar med kan svaren således 

skilja sig, även inom det multinationella företaget. Det bör här tilläggas att studien inte haft 

möjlighet att kartlägga företagens specifika förutsättningar i sin helhet. Förutsättningar vilka 

också skulle kunna förklara företagets behov och den funktion som expatriaten förväntas fylla, 

kan således ha förbisetts. 

 

Denna studie har endast undersökt svenska multinationella företag och deras behov och 

hanterande av utlandsuppdrag. Uppfattningar om vilka funktioner som fylls av utlandsuppdrag 

och vilka behov ett företag har kan vara landspecifikt, varför denna studie ej kan ge en universell 

bild av området.  

 

Att undersöka företag med olika kontexter kan bidra till bredare förståelse för expatriaters genom 

en omfångsrik bild av hur, när och varför företag använder olika typer av utlandsuppdrag idag. 

Att använda företag ur olika kontexter innebär dock att ingen enhetlig bild med säkerhet kan 

urskiljas. Detta minskar möjligheter till generalisering av resultat för till exempel enskilda 

branscher, företagsålder samt typ av företagsenheter.   
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9.	  Implikationer	  
9.1	  Teoretiska	  	  
Överraskande har studien funnit att de två yngre företagen inte upplever expatriaten som mer 

kostsam än när den har befattning i Sverige. I ett av fallen är användandet av utlandplacerad 

personal till och med en strategi för att minska personalkostnader. Detta kontrasterar och 

utmanar den utbredda uppfattningen av expatriaten som en kostsam (Black & Gregersen, 1999; 

Selmer, 2001) och förlegad strategi (Dowling et al., 2008; Fenwick, 2004; Harvey et al., 2004).  

 

Som ytterligare kontrast till tidigare teori av Edström & Galbraith (1977) och Harzing (2001a, 

2001b) har expatriater även setts inneha funktioner som syftar till upprätthållande av företagets 

externa behov. Dessa funktioner har främst setts korrelera med behov av kundvård, där 

språkbarriärer som i teori lyfts fram som ett internt behov, även ligger bakom expatriaters 

externa funktioner.  

 

Studien har även stött på problematik i Harzings (2001b) klassificering av koordination- och 

kontrollfunktioner som expatriater syftar fylla. Björnar, humlor och spindlar innefattar inte bara 

en dimension av direkt och indirekt kontroll, utan även beskrivning på hur denna kontroll 

praktiseras genom expatriaten. Under studien har framkommit att Harzings (2001b) snäva 

definitioner ej täcker samtliga av expatriatens användningsområden. Studien har visat att 

expatriater i hög grad används för att sprida kultur, något som dock inte nödvändigtvis görs av 

expatriater med syfte att ta liknande socialiseringsuppdrag på flera marknader i följd, Harzings 

(2001b) humla. Dessa expatriaters funktioner faller således mellan de tre klassificeringarna, 

varför ny funktion i denna studie setts som ett nödvändigt komplement. Delfinen, som syftar till 

socialisering vid utlandsfilial för att sedan återvända hem, utgör detta komplement.  

	  

9.2	  Praktiska	  
Studien har visat indikationer på att yngre företag idag inte upplever att expatriaten är lika 

kostsam som den tidigare utmålats att vara. Företagen knyter värdefull arbetskraft till sig, inte 

nödvändigtvis genom hög ersättning och monetära förmåner, utan snarare genom att erbjuda en 

upplevelse och erfarenhet ett utlandsuppdrag genererar vilket ses som en förmån i sig. Bidraget 



	   43	  

denna upptäckt medför kan förändra bilden av hur multinationella företag kan hantera strategier 

för sin internationella verksamhet. Det föreligger således tecken på att det idag finns medel för 

företag att överkomma mycket av den kritik som riktats mot expatriaten. 

 

Studien har tydligt visat att expatriater kan fylla en mängd olika funktioner, beroende på behov 

och situation. Viktigt är att företag uppmärksammar dessa aktuella funktioner och värderar 

expatriaten efter just de funktioner denne fyller. Först då kan förstås när expatriaten är en 

ovärderlig resurs och ses som en framgångsrik strategi.  

 

Med detta sagt önskar författarna till denna studie belysa att vid rätt hantering av expatriaten ses 

ingen anledning för multinationella företag att försöka ersätta denna omstridda strategi.  
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10.	  Förslag	  på	  framtida	  forskning	  	  
En indikation som setts i studien, men som på grund av studiens begränsningar inte kan 

konstateras, är att olika typer av koordination- och kontrollfunktioner (björn, humla, spindel, 

delfin) förekommer i olika typer av enheter. Studien har visats på att direkt kontroll, björnar, 

främst används i tillverkningsenheter medan socialisering till en företagskultur (humla och 

delfin) främst sker i decentraliserade företagsenheter. Intressant vore att undersöka varifrån ett 

multinationellt företags kontrollbehov uppkommer och vad som föranleder valet av vilken typ av 

kontroll företaget anser nödvändig. 

	  

Studien har vidare visat att företag idag är kostnadsmedvetna, men ser trots detta ej att 

flexpatriater kan ersätta expatriaten. Studie har även visat indikationer på skillnader mellan yngre 

och äldre MNF’s hanterande av expatriater. Med detta som utgångspunkt anses värdefullt att 

undersöka om syn på, användandet av och ersättning till expatriater håller på att förändras. En 

studie på hur unga företag hanterar sin internationella verksamhet med utlandsuppdrag är 

teoretiskt önskvärt.  

 

Den bredd som önskats nås i denna studie har lett till att ingen djupare branschspecifik förståelse 

för användandet av expatriater och andra utlandsuppdrag kan fastställas. På samma vis har 

studien enbart utförts med svenska multinationella företag som grund. Forskning som möjliggör 

djupare förståelse av olika branschers enskilda behov samt visar en universell bild av synen på 

och användandet av expatriater vore med anledning av denna studies begränsningar välkommen.  

 

Slutligen har studien visat indikationer på att multinationella företag idag fyller externa behov 

genom expatriaten. Vidare förståelse för expatriatens funktioner och värden kan fås genom att 

utforska expatriaten ur detta oprövade perspektiv.  
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Appendix	  
 

Bilaga	  1:	  Intervjuteman	  
Utskick till samtliga respondenter innan intervju 

 

• Företagets bakgrund, verksamhet, strategi 

 

•  Individuell bakgrund, tidigare erfarenhet, nuvarande arbetsuppgift  

(b.la position & ansvar)  

 

• Generella frågor kring företagets användande av olika typer av utlandsuppdrag 

(expatriat/korttidsuppdrag/ global pendling/affärsresande/Virtuellt arbete) 

- I vilka situationer används de olika uppdragen och vilka funktioner avser dem 

fylla? Finns alternativ? 

 

• Generella frågor kring just funktioner och behov som utlandsuppdrag fyller och/eller 

syftar till att fylla. Relaterat till bland annat företagets interna kommunikation och 

strategi för verksamheten.  
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Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  	  
Till semistrukturerad intervju, med författarnas stödfrågor  
  
Bakgrund 
Vad heter du? Hur gammal är du?   
Hur länge har du arbetat för företaget? Innan? 
Vad är din position i företaget idag? 
Vad har du för ansvar? 

- uppgift? 
- ansvar över andra? 

  
Hur ser din arbetssituation ut? (pendlar, affärsresande, expatriat..) 
Hur ser din familjesituation ut (Barn? Partner? Dennes arbete?) 
Uppskattningsvis, hur många procent av din arbetstid under en månad spenderas utomlands? 
 
Frågor om företaget ffa till HR 
Vilken typ av företag? 
Vilka enheter är förlagda i andra länder? 
Har expatriater användts i samtliga? Varför/varför inte? Har alternativa former använts/ 
övervägts? Varför/varför inte? I vilka situationer? Exempel? 
 
Till alla, Mer öppna frågor som kan ge nya insikter. Hjälper oss att förstå om hur det ser ut idag, 
om det finns nya funktioner som utlandsuppdrag fyller och vilka behov företaget har. 
 
Varför just expatriat/affärsresande/pendlare/virtuellt arbete/korttidsuppdrag? 
Vad är fördelarna och nackdelarna relaterat till uppdragets utformning? Ge exempel! 
Skulle du kunna sköta ditt arbete/fylla dina syften utan att vara bosatt i /resa till värdlandet? 
Varför/varför inte? Om ja, hur då? Fördelar/nackdelar? Problem/möjligheter? Ge exempel 
  
 
Frågor relaterade till expatriatens funktioner, i enlighet med tidigare teori. 
 
Varför bosätter/anställer företaget svenskar för uppdrag utomlands? Varför är det viktigt? Ge 
exempel. 
 
Positionsfyllnad                          

- Vilka är möjligheterna att anställa personer (med din position/kunskap) 
lokalt? 
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Ledningsutveckling 
                                    - Vad är framtidsutsikterna för individer med utlandsuppdrag i företaget? 

- Anser du/ni att du har större möjligheter att avancera inom företaget på 
grund utan att du arbetat mycket utomlands? Varför? 

 
Koordination & kontroll 
                                    - I vilken utsträckning rapporteras filialens förehavanden? 

- Har företaget en organisationskultur? Är det viktigt att sprida den till alla 
enheter? Varför? Hur görs detta? Ge exempel. 
- På vilket sätt har huvudkontoret kontroll över enheterna koordinerar 
arbetet? Fyller den utlandsplacerade (expatriaten och alternativ) någon 
uttalad funktion här? 

 
 
Frågor om kontrollfunktionen 
Hur decentraliserat är beslutsfattande och ansvar? Hur självstyrande är enheten du jobbar på? 
Skiljer det sig mellan enheter? Varför då? 
- Hur koordineras arbetet? (expat, flexpat, virtuellt, inte alls?) 
- Hur kan man lita på/veta att saker och ting blir gjorda? (Uppföljning? Hur görs det? Har 
utlandsplacerade en funktion här? 

- Direkt kontroll? 
- Socialisering? 
- Är informella nätverk viktiga för att upprätthålla koordinering och kontroll av 
arbetet? 
- Är det viktigt att olika enheter har kontakt med varandra? Finns det en uttalad 
funktion hos de som arbetar utomlands att bidra till detta? 

 
Har användningen av olika typer av utlandsuppdrag ändrats över tid? Om ja, varför och hur? Ge 
exempel 
  
Frågor kontrollerande för positiva och negativa aspekter av olika typer av utlandsuppdrag? 
Viktiga att ställa till HR med ett organisationsperspektiv snarare än individperspektiv. 
- kostsamt? 
- Minskad översikt av arbetet? 
- Stress? är det någonting som kan skada organisationen? 
- Relationerna mellan enheterna? 
- Familjeförhållanden? 
- Hälsa? 
- Arbetsbörda? 


