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SAMMANDRAG 

Denna uppsats presenterar ett relativt nytt identifierat fenomen – Self-Initiated Expatriate (SIE) – 

en subgrupp inom expatriering, ur ett svenskt perspektiv. Författarna har undersökt vilka 

möjligheter och utmaningar nyutexaminerade svenska SIEs möter när de söker anställning i en 

region de tidigare bedrivit utbytesstudier i, med fokus på Asien. Studien är begränsad att 

undersöka Hongkong som representant för världsdelen. För studiens utförande har författarna 

besökt Hongkong för insamling av reell information. Data har erhållits via intervjuer, 

företagsbesök och tidigare forskningsresultat inom ämnet expatriering och självinitierat 

utlandsarbete. Utifrån dessa har författarna konstruerat ett teoretiskt ramverk, vilket 

sammanställs i en modell för att identifiera och tydliggöra erhållna resultat. Resultaten påvisar att 

de möjligheter som föreligger en SIE är framförallt dess inneboende vilja att utmanas, motivation 

och kulturella anpassningsförmåga, medan utmaningar främst utgörs av brist på såväl operationell 

erfarenhet som professionellt nätverk. Avslutningsvis presenterar författarna förslag på vidare 

forskning inom fenomenet och förekommande implikationer för detta. 
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1. INLEDNING 

I denna uppsats ämnar författarna undersöka vilka möjligheter och utmaningar som föreligger 

nyutexaminerade svenskar, som på eget initiativ söker anställning i Asien. En alltmer globaliserad 

värld skapar en ökad förekomst av svenska företag runt om i världen. Detta leder till en större 

spridning av företagen, vilket medför en hög efterfrågan på svensk arbetskraft på de nya 

marknaderna (Cerdin & Selmer, 2014). Sedan andra halvan av 1900-talet sker en accelererande 

trend av utvandring från Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Utvandring kan ha flera 

bakomliggande motiv, men kommer i denna uppsats att fokusera på självvald utvandring på 

individnivå med hänsyn till motivation och karriärmöjligheter – Self-Initiated Expatriate (SIE). 

 

En SIE definieras enligt tidigare forskning som en välutbildad individ som självmant söker sig 

utomlands för arbete utan utomstående påtryckningar. Denne blir inte förflyttad från en 

pågående anställning i hemlandet till en utlandslokaliserad enhet, utan ämnar finna sysselsättning i 

utlandet på egen hand (Doherty, Richardson & Thorn, 2013). En SIE identifieras som en individ 

med strävan till karriärmöjligheter i utlandet. Dessutom innehar denne motivation till äventyr och 

viljan att upptäcka det okända (Doherty, Dickmann & Mills, 2011). Cerdin & Selmer (2014) 

menar vidare att en individ kan definieras som en SIE när denne uppvisar följande fyra faktorer: 

Självinitierad internationell omlokalisering, Normal anställning, Intention till tillfällig 

vistelse samt Skicklighet och professionell kvalifikation. Förekomsten av SIE spelar idag en 

avgörande roll för företag som är i behov av kompetens från hemlandet vid utlandsetablering 

(Cerdin & Selmer, 2014). 

 

De senaste åren har den asiatiska marknadens tillväxt givit incitament för västerländska företag 

att etablera enheter i Asien för att vinna marknadsandelar (Constantinides, 2014a). Ett 

inbjudande företagsklimat och ekonomisk tillväxt ger upphov till en tilltagande förekomst av 

västerländska, däribland svenska, företag i Asien (Constantinides, 2014b; Sveriges 

Generalkonsulat Hongkong, 2014a; Tillväxtanalys, 2014). Dock är västerländsk och asiatisk 

arbetsmiljö, seder och kultur starkt diversifierade från varandra (Hollensen, 2014). När ett 

svenskt företag etablerar enheter på den asiatiska marknaden, är en vanlig strategi att utvalda 

anställda inom organisationen, med tidigare erfarenhet av företagets verksamhet, omlokaliseras 

till en utlandstjänst där de saknar kännedom om värdlandets kultur (Morgan, Nie & Young, 

2004). Detta medför en utmaning för organisationen, men kan underlättas av en diversifierad 

personalstyrka implementerad med både företagets och värdlandets kultur. Vid etablering på en 

ny marknad finns det även andra fördelar med en diversifierad personalstyrka. Anställda från 

enheter i Sverige, SIEs, samt lokal arbetskraft innehar olika grad av kompetens och kunskap som 



Drömmen om Asien  2015-01-15 

8 

kan gynna företagets olika organisatoriska nivåer (H&M, 2014a; Scania 2014; SEB, 2014). Den 

svenska handelskammaren i Hongkong, Swedcham, spelar en vital roll för företag som vill 

etablera sig i Sydostasien och därmed är i behov av rådgivning och nätverk (Svenska 

Handelskammaren, 2014b). En individs nätverk är av stor vikt för en SIE då denna, i och med 

utlandsflytt, lämnar ett befintligt kontaktnät för att skapa sig ett nytt i värdlandet. Att etablera 

kontakter fordrar motivation hos individen (Jokinen, Brewster & Suutari, 2008). Ett antagande är 

att denna tröskel kan minskas genom Swedcham’s nätverk, samt Sveriges Generalkonsulat som 

opererar i Hongkong med liknande aktiviteter som svenska handelskammaren (Sveriges 

Generalkonsulat Hongkong, 2014a; Sveriges Generalkonsulat Hongkong, 2014b). 

 

Förutom svenska företag och arbetstagare förekommer även studenter från Sverige i Asien. 

Universitetsstudenter har ofta möjlighet att studera utomlands under en eller två terminer genom 

universitetets utbytesprogram (Högskoleverket, 2012). Studentens utlandsvistelse skapar ofta en 

relation mellan denne och värdlandet, i form av kulturell anpassning och nya erfarenheter 

(Behrnda & Porzelt, 2011; Nordlind, 2014). Svenska studenter som varit på utbyte i Hongkong, 

avslutar sin examen i hemlandet, men vissa innehar såväl kulturell kunskap som motivation att 

återvända till sitt utbytesland i egenskap av arbetstagare (Nordlind, 2014). Antaget är att en 

nyutexaminerad student, till skillnad från en erfaren arbetstagare, inte är bunden till sitt hemland 

på samma sätt vad gäller boende och familjesituation. En yngre potentiell arbetstagare med 

utlandserfarenhet genom sina studier innehar bättre förmåga att adaptera till ett nytt värdland 

(Hollensen, 2014; Selmer, 2002). För ett svenskt företag i utlandet kan en nyexaminerad student 

med kännedom om landet och dess kultur vara en fördelaktig rekrytering. En äldre medarbetare 

på en enhet i hemlandet kan i och med en utlandstjänst ge upphov till höga 

transaktionskostnader, i form av utbildning om det förestående värdlandet, bostad och uppehälle 

för de övriga familjemedlemmarna (Hollensen, 2014; Doherty, Dickmann & Mills, 2011). 

Tidigare utbytesstudenter, med potential att bli en SIE, är därmed en möjlig tillgång för 

företagen. En dissonans uppstår dock då examinerade studenter har stor kunskap om regionen 

och vill arbeta för ett svenskt företag lokaliserat där, men saknar arbetserfarenhet, nätverk samt 

en direkt kontakt med de närvarande företagen (Nordlind, 2014; Doherty, Dickmann & Mills, 

2011). Sammanfattningsvis förekommer flertalet fördelar med självvalt utlandsarbete för 

individer, men vidare medföljer även utmaningar. Detta kommer författarna fördjupa sina 

kunskaper inom i och med denna uppsats. 
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1.1 Problemformulering 

Mot denna bakgrund identifierar författarna problemet med att etablera forna svenska 

utbytesstudenter med akademisk examen som arbetstagare i Asien. Få nyutexaminerade svenska 

ekonomer får anställning i Hongkong kort efter erhållen examen, trots deras kunskap om 

regionen och en växande marknad (Nordlind, 2014). Svenska företag i Asien efterfrågar relevant 

erfarenhet, kompetens och kunskap, samtidigt som forna utbytesstudenter vill återvända som 

arbetstagare. Motiven till anställning är skilda, och granskas därför ur olika synvinklar i uppsatsen; 

såväl på individnivå som ur ett företagsperspektiv, för att kunna ge en objektiv uppfattning av 

situationen. Att forna utbytesstudenter tar eget initiativ till att ansöka utlandstjänster definierar 

dem som SIE. Denna gren inom ämnet expatriering är i ett tidigt skede inom forskningen. 

Begreppet SIE myntades första gången av Inkson et al. (1997), och studerades vidare av Suutari 

och Brewster (2000). Forskare har berört fenomenet SIE med en bred utgångspunkt, men inga 

studier är funna som specifikt belyser svenska SIEs som varit på utbyte i den region de önskar 

arbeta i efter examen, vilket därför förefaller intressant att utföra vidare forskning kring. 

Författarna till denna uppsats ämnar bidra till ämnet, genom att undersöka svenska SIEs i Asien. 

 

1.1.1 Frågeställning 

Vad möter svenska forna utbytesstudenter för möjligheter och utmaningar när de söker anställning i Hongkong? 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats ämnar undersöka fenomenet SIE och bidra till den existerande forskningen, med 

syfte att ge en vidare dimension till detta relativt outforskade område. Idag förekommer främst 

generell forskning kring identifieringen av en SIE, och vad som kännetecknar en sådan, med 

utförda studier för att särskilja dessa individer. Vad författarna finner outforskat är fenomenet 

SIE ur ett svenskt perspektiv, och vidare vad forna utbytesstudenter ställs inför då de söker sig 

till den utländska arbetsmarknaden. Med Hongkong som utgångspunkt, är intentionen att 

undersöka vilka möjligheter och utmaningar som föreligger svenska SIEs, vilka har för avsikt att 

söka anställning i den region där de en gång bedrev sina utbytesstudier. För att undersöka 

urvalsgruppens möjligheter och utmaningar vid utflytt kommer uppsatsen närmare studera 

svenska SIEs, och svenska företags inställning till rekrytering av dessa, i Hongkong. Då 

Swedcham i Hongkong verkar för att främja företagande och tillhandahålla kontaktnät, ämnar 

denna uppsats vidare undersöka hur de verkar på ett individuellt plan. De bakomliggande 

motiven för SIEs, och nätverksaspekten, kommer jämföras mot de empiriska resultaten, med 
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intention att identifiera de möjligheter och utmaningar dessa påbjuder urvalsgruppen i denna 

studie. Uppsatsen i sin helhet har till syfte att ge läsaren en vägledning i frågan om individuellt 

initierat utlandsarbete i Asien, utifrån en modell som likväl är applicerbar för andra världsdelar 

och regioner, och vad detta närmare innebär - en högst aktuell fråga enligt författarna. 

 

2. TEORETISK BAKGRUND 

En individ som lämnar hemlandet för en utlandstjänst benämns som expatriat (Cusiter, 2009; 

Castree, Kitchin & Rogers, 2013a). Begreppet saknar en adekvat svensk motsvarighet, varav 

benämningen är det direktöversatta från engelskans “expatriate”. Expatriering i generell mening 

inbegriper flera subgrupper. Den mest förekommande subgruppen i litteraturen går under samma 

benämning som det allmänna begreppet. I detta sammanhang innebär expatriering att 

förflyttningen av den anställde sker på arbetsgivarens initiativ och ingår i företagets 

expansionsstrategi (Cusiter, 2009; Doherty, Richardson & Thorn, 2013). 

 

2.1 Self-Initiated Expatriate (SIE) 

En annan subgrupp inom expatrieringslitteraturen fokuserar på SIEs. SIE är ett relativt nytt 

fenomen, och saknar därmed omfattande och djupgående forskning (Jokinen, Brewster & 

Suutari, 2008). En SIE särskiljs från övriga subgrupper inom expatriering. Suutari & Brewster 

(2000) beskriver SIE som en heterogen grupp, då motiven att söka anställning i ett annat land 

kan härledas till faktorer av hög variation. Anledningen till att söka utlandstjänst kan bero på en 

oelastisk arbetsmarknad i hemlandet, eller att individen är en ung optimist obunden av familj eller 

relationer, nyfiken på karriära möjligheter (Cerdin & Selmer, 2014). En tilltagen generalisering 

och förenkling för att beskriva en SIE är att beslut fattas på initiativ från individen, inte från 

arbetsgivaren (Cerdin & Selmer, 2014). Denna generalisering kompletteras med en mer detaljerad 

redogörelse nedan för att tydliggöra denna kategori inom arbetskraftsutvandring och expatriering.  

 

För att urskilja SIEs från andra angränsande former av expatriering presenteras de utmärkande 

karaktärsdragen för begreppet SIE, jämfört med snarlika former av arbetskraftsutvandring, i 

Appendix 1. Fyra faktorer identifierar konceptet, vilka Cerdin och Selmer (2014) sammanställt i 

det Venn-diagram som visas i Figur 1. Denna kombination ger en explicit beskrivning av vad 

som särskiljer en SIE från andra expatriater. 
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2.1.1 Figur 1 

Diagram för de fyra faktorer som identifierar en Self-Initiated Expatriate (Cerdin & Selmer, 2014).* 

 

* Översatt från engelska. 

a. Självinitierad internationell omlokalisering 

Till att börja med har en SIE av egen fri vilja en önskan till internationell omlokalisering. 

Initiativ till att söka sig utomlands kommer från individen (Cerdin & Selmer, 2014). 

Drivkraftens ursprung är därmed inte från yttre påtryckningar, utan från inre motivation 

(Doherty, Richardson & Thorn, 2013). 

b. Normal anställning 

En SIE har intentionen att söka en normal anställning utomlands, vilket utesluter 

tillfälliga besökare och immigranter som avser kortare respektive längre uppehälle. 

c. Intention till tillfällig vistelse 

Utlandsvistelsen har till avsikt att vara temporär, en SIE har alltså inte till syfte att bosätta 

sig permanent i området. 

d. Skicklighet och professionell kvalifikation 

Slutligen gäller för en SIE att denne har professionella kvalifikationer, vilka ofta förefaller 

i form av universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet (Cerdin & Selmer, 2014). 

 

Suutari och Brewster (2000) identifierar ytterligare faktorer som definierar en SIE och särskiljer 

dessa från övriga subgrupper inom expatriering. Till att börja med är ambitionen med en 

utlandstjänst inte enbart grundat på karriära strategidrag, utan även på individuella 

självförverkligande aspekter. Den karriära aspekten är därav inte den primära drivkraften för en 

SIE, men är dock inte ett uteslutet alternativ som motiverar utlandsarbete (Doherty, Richardson 

& Thorn, 2013). SIEs upplevs ha eget ansvar över planeringen av sin karriär, och föredrar ett 
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yrkesliv som inte förhindras av nationella gränser. Detta uttrycks även i följande former; såväl 

finansiering till omlokaliseringen som stöd under repatrieringsfasen beror på SIEs förmåga, och 

förväntas inte bistås av arbetsgivaren. Generellt förekommer SIEs på lägre organisatoriska nivåer, 

dock högre i företagshierarkin än yrken utan uttalade krav på eftergymnasial utbildning. Detta 

grundar sig troligtvis på att den genomsnittliga åldern på SIEs är lägre än genomsnittet för 

expatriater. Yngre medarbetare har ofta mindre yrkeserfarenhet och innehar därmed lägre 

positioner inom företag. Slutligen har det i tidigare studier konstaterats att förhandlingar 

angående kompensation och villkor mellan företaget och den utlandsanställde är enklare att 

bedriva när den anställde är en SIE (Suutari & Brewster, 2000). 

 

Vidare har Cerdin och Selmer (2014) funnit indikationer på att det globala företagsklimat som 

råder idag efterfrågar SIEs. De talanger och kompetenser som denna arbetssökande grupp 

innehar, i form av utbytesstudier, är värdefulla för de utlandslokaliserade företagen (Cerdin & 

Selmer, 2014). Dessa innefattar tidigare kunskap, språkfärdigheter och erfarenhet om regionen 

som SIEn söker anställning (Selmer, 2002). Svenska SIEs innehar vanligtvis dessutom en 

akademisk utbildning, samt är implementerade med svenska demokratiska värderingar och 

tankesätt. Denna subgrupp, som ligger till grund för uppsatsens studie, har dessutom övat sin 

adaptionsförmåga genom tidigare uppehälle i länder med kulturella och strukturella skillnader 

från individens hemland. (Doherty, Dickmann & Mills, 2011; Cao, Hirschi & Deller, 2012) 

 

2.2 Interkulturell kompetens 

Det råder ett identifierat samband mellan utlandsstudier och utlandstjänster (Di Pietro, 2012). 

Även en positiv effekt på expatriatens arbetsanpassning i värdlandet har iakttagits (Selmer & 

Lauring, 2012). Dock visade Selmers (2002) studie att tidigare internationella erfarenheter per sei 

inte var korrelerat med ett lyckosamt utfall av rekryteringen i sociokulturella aspekter. Författaren 

poängterade att en arbetsgivare bör se bortom hårdfakta, till förmån för fokusering på 

mjukvärden såsom sociala kompetenser (Selmer, 2002). Utmärkande egenskaper hos SIEs, med 

tidigare erfarenhet av utbytesstudier, har kartlagts av Behrnda och Porzelt (2011). De mest 

förekommande kompetenserna som identifierats är Professionell interkulturell kompetens 

(professionellt kunnande; infrastruktur), Strategisk interkulturell kompetens (problemlösning, 

beslutsfattande, organisering), Individuell interkulturell kompetens (viljan att lära sig, 

stresstålighet, optimism) och Social interkulturell kompetens (kommunikationsmöjligheter, 

öppenhet, empati, applicering) (Behrnda & Porzelt, 2011). 
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Studier kring utbytesstudier visar att utbytesstudenter införskaffar sig en omedveten kulturell 

anpassningsförmåga då de befinner sig i värdlandet, samt att en utbytesperiod som överstiger sex 

månader ger större effekt av ovanstående färdigheter hos individen. För en student förefaller inte 

alltid en utbytestermin som ett medvetet val för en framtida karriär, utan kan många gånger 

uppkomma som en lockelse för stunden. Om utlandsvistelsen föregås av kulturell inlärning och 

träning, menar Behrnda och Porzelt (2011) att utfallet skulle bli än mer givande då det gör 

studenten medveten om vad utbytet kan ge för framtida karriärmöjligheter. Dock bör studenten 

inneha motivation till att lära och en öppenhet mot sin omgivning för att utbytet ska ge en hög 

grad av anpassningsförmåga (Behrnda & Porzelt, 2011). 

 

2.3 Utvald forskning 

Från expatrieringslitteratur av Doherty, Dickmann och Mills (2011) och Richardson och 

McKenna (2014) inhämtas verktyg för att identifiera, analysera och finna samband mellan vitala 

faktorer inom fenomenet. De presenterade artiklarna är utvalda då dessa presenterar fenomenet 

utförligt, högaktuellt och grundat på tidigare forskning som anses relevant för ämnesområdet. 

Nedan följer en genomgång av de två artiklarna som bidrar till den förestående analysen. 

 

2.3.1 En Self-Initiated Expatriate’s motiv 

“Exploring the motives of company-backed and self-Initiated expatriates” (Doherty, Dickmann & Mills, 2014) 

 

Upphovsmännen till artikeln har identifierat åtta faktorer som motiverar SIEs till en utlandstjänst. 

Bland dessa utmärker sig tre stycken, vilka förefaller särskilt betydande för beslutsprocessen som 

föreligger en omlokalisering och som kan relateras till såväl möjligheter som utmaningar för en 

SIE. För det första beskrivs Hem-värdrelation, vilket syftar på banden mellan hemland och det 

stundande värdlandet. Denna kategori av motivationsaspekter inbegriper hur väl expatriaten eller 

SIEn kan förbereda sig inför en förestående utlandstjänst. Den andra faktorn, Positionering, 

relaterar till var värdlandet ligger och hur individen förväntas anpassa sig till dess seder. Den 

tredje faktorn som artikelns upphovsmän explicit identifierat är Karriär, vilket innefattar karriära 

aspekter och utveckling.  

 
Gemensamma nämnare som motiverar till utlandstjänster, för såväl expatriater som SIEs, är det 

förestående värdlandets attraktionskraft och individens postering på en fördelaktig, central plats i 

värdlandet. Artikelns studie indikerade även att regleringar, kultur och seder i ett värdland 

påverkar utlänningars motivation till anställning där. En SIE med tidigare erfarenhet av ett lands 

kultur och seder kan därmed utgöra en fördel och möjlighet om de önskar återetablera sig i det 
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forna värdlandet. Skillnader mellan expatriater och SIEs i studien uppges återkomma på flera 

punkter. Däribland nämns motivation till omlokalisering. En expatriats motivation uppgavs ofta 

vara relaterad till karriärutveckling, medan en SIE främst motiveras av strävan efter äventyr, samt 

det förestående värdlandets lokalisering och kultur. En annan skillnad mellan expatriater och 

SIEs var tiden de uppehöll sig i det nya värdlandet, där SIEs tenderar till ett längre uppehälle än 

en expatriat. Dessutom kräver en annalkande transferering mer proaktivt arbete av en SIE än för 

en expatriat. Expatriaten erhåller oftast hjälp och råd av sin arbetsgivare inför en förestående 

omlokalisering. Utifrån denna information kan konstateras att en SIE jämfört med en expatriat är 

mer kostnadseffektiv för företaget gällande förflyttningskostnader. Dock innebär inte en 

anställning av SIE per sei vara helt friktionsfri. Eftersom en SIE saknar operationell erfarenhet 

från företaget sedan tidigare, samt inte har företagskulturen implementerad innan utlandstjänsten 

påbörjas, kan en SIE som medarbetare innebära nya utmaningar för företagsledningen. Utifrån 

detta kan konstateras att flertalet möjligheter och utmaningar i relation till Positionering, Hem-

värdrelation och Karriär kan identifieras i subgruppen SIEs. 

 

2.3.2 Nätverkets betydelse för en Self-Initiated Expatriate 

“Towards an understanding of social networks among organizational self-initiated expatriates: a qualitative case 

study of a professional services firm” (Richardson & McKenna, 2014) 

 

Denna studie undersöker länken mellan individuell motivation till att bli en SIE, erfarenheter av 

skapandet av nätverk under utlandsposteringen, samt företagets och individens perception av 

nätverkets fördelar. Upphovsmännen bakom studien avser besvara hur individuellt agerande 

påverkar skapandet av nätverk och dess utfall, samt hur den individuella viljan och motivationen 

till att söka sig utomlands uttrycks. 

 

Individen verkar som sin egna agentur genom att ta initiativ till kontakt och skapa relationer såväl 

inför som under en utlandstjänst. När en SIE söker jobb i utlandet, är det fördelaktigt att utnyttja 

sitt nätverk. Enligt studien är en typisk SIE medveten om betydelsen av ett brett nätverk, samt 

hur tacit kunskap, kompetens och expertis kan såväl förmedlas som utvecklas genom dessa. Även 

hur nätverkets påverkan på framtida karriär, resultat av utlandstjänsten, samt den expertis och de 

kontakter utlandstjänsten gav bevisar SIE inneha kunskap om. Att bygga nätverk bör därför ske 

med en strategisk baktanke, för att skapa relationer till en organisation där SIEs kompetens är 

efterfrågad. Artikeln betonar nätverket som en starkt bidragande faktor till en erhållen 

utlandstjänst för SIEs. I studien liknas även expatrieringens påverkan på nätverket med ett 

tvåeggat svärd; expatriaterna riskerar tappa värdefulla kontakter i hemlandet under sin 
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utlandspostering, samtidigt som nätverk eller relationer i värdlandet värderas högre än tidigare. 

En utlandstjänst kan därmed leda till att individens nätverk ökar och minskar simultant. 

 

2.4 Teoretisk tillämpning 

De två artiklarna beskrivna och återgivna ovan ämnas användas för att analysera den empiri som 

författarna till denna uppsats erhållit i sin insamling av data. Jämförelse och identifiering av de tre 

ovan presenterade faktorerna Positionering, Hem-värdrelation och Karriär kommer tillsammans med 

aspekten Nätverk appliceras på information från intervjuobjekten och övrig erhållen empiri. Detta 

kommer sedan att behandlas i analysdelen, för att undersöka hur en SIEs möjligheter och 

utmaningar förhåller sig till att få en anställning i Hongkong, relaterat till dessa faktorer. Nämnda 

utgångspunkter kommer ingå i författarnas teoretiska ramverk som avses användas för analysen i 

frågan. Detta ramverk redogörs som modell i Figur 2, vilken författarna ämnar tillämpa för att 

besvara den angivna frågeställningen. 

 

2.4.1 Figur 2 

Modell för uppställning av studie. 
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3. METOD 

3.1 Avgränsning av ämne 

Författarnas val av Asien som fokusområde för det identifierade fenomenet fordrades av 

världsdelens globala framfart inom handel och allt större inverkan på världsekonomin. Då 

studien sträcker sig över en begränsad tid för insamling av data, har författarna valt att låta 

Hongkong som region representera Asien i avseendet. Hongkong kännetecknas som en folktät 

internationell stad som förhåller sig till asiatiska seder och kultur (Nordlind, 2014; Määttä 

Pescador, 2014). Staden antas därmed kunna jämföras mot likvärdiga asiatiska storstäder med 

global förankring, såsom Singapore, Kuala Lumpur, Shanghai, Bangkok och Tokyo. Hongkong är 

idag världens tredje största handelscentrum efter New York och London, och har på senare tid 

en allt större tillströmning av svenskar, vilket följaktligen gör att Hongkong anses relevant som 

utgångspunkt till uppsatsen i och med studiens fokus på svenskars möjligheter och utmaningar 

till arbete i Asien (Florida, 2012). 

 

3.2 Empirisk undersökning 

Förutom tidigare vetenskapliga publikationer inom expatriering och SIE har data inhämtats från 

intervjuer, företagsbesök och statistik. För att erhålla en hög kvalité på den data som insamlats 

har intervjuer och företagsbesök utförts på plats i Hongkong, vilket bidragit till en djupare 

förståelse för fenomenet som författarna undersökt, och ökar studiens trovärdighet. Individer 

med karaktärsdrag enligt SIEs har intervjuats. Svenska företag, vilka är verksamma i Hongkong, 

har besökts samt undersökts. Avsikten med att inkludera både det individuella perspektivet, samt 

företagens förhållning till rekrytering av SIE, är att tillföra ett bredare perspektiv till studien, och 

skapar en objektiv uppfattning kring anställningsmöjligheterna i Hongkong. Då forskarfrågan 

utgår från SIE har även statistik relaterade till svenskars utvandring och förekomsten av svenska 

utbytesstudenter insamlats. 

 

3.2.1 Intervjuer 

Utifrån fenomenets karaktär, har intervjuobjekt valts ut med intentionen att förse författarna med 

adekvat och relevant fakta för att besvara uppsatsens frågeställning. Det huvudsakliga ändamålet 

med intervjuerna var att erhålla information om enskilda individers upplevelser av det 

identifierade fenomenet. Genom detta tillvägagångsätt erhöll författarna detaljerade beskrivningar 

från intervjuobjekten om respektive individs erfarenheter, av vilka gemensamma aspekter 

uppmärksammades. Dessa analyseras vidare för att besvara studiens frågeställning. De 
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individuella intervjuobjekten, som författarna identifierade som SIEs, begränsades till att 

innefatta svenskar med en bakgrund med studier i Hongkong eller övriga Asien, och som efter 

examen avancerat till praktikant eller anställd i det forna värdlandet. Intervjuobjekten är tillika 

valda utifrån ovanstående förhållanden. Vidare förekommer ytterligare en gemensam nämnare; 

samtliga kandidater som intervjuats har en akademisk utbildning som genomförts vid 

representativa universitet i Sverige. Dessa utgörs av Uppsala universitet och Kungliga Tekniska 

Högskolan. Universitetens sammanlagda antal inskrivna studenter, högt ansedda akademiska 

utbildning samt framstående internationella anseende motiverar detta antagande (Times Higher 

Education, 2014). 

 

Utav studiens tre individer som identifierats som SIEs har först Felix Nordlind intervjuats i 

Sverige. Under studietiden vid Uppsala universitet var Nordlind på utbyte i Hongkong, och har 

efter examen arbetat som praktikant på såväl Generalkonsulatet som Swedcham i Hongkong. 

Likartat har studiens andra intervjuobjekt, Edvard Månsson, varit på utbyte i Asien, och innehar 

idag en praktikplats på Swedcham i Hongkong, vilket även var platsen där intervjun ägde rum. 

Det tredje intervjuobjektet som identifierats som SIE inom studiens ramar är Niklas Olsson, som 

också har intervjuats i Hongkong. Även Olsson var på utbyte i Asien, och stannade kvar efter sin 

examen för arbete på Scania i Hongkong, där han befinner sig än idag. 

 

3.2.2 Företag 

Som komplement till de individuella intervjuerna, har även besök gjorts på svenska företag i 

Hongkong. Avsikten med dessa var att erhålla företagens perspektiv inom det identifierade 

fenomenets ramar, för att underbygga forskarfrågan ur en annan synvinkel. Perspektiv från 

företagen har haft till avsikt att ge information kring hur de förhåller sig till att anställa SIEs i 

Hongkong. Företagen som författarna valt innefattar H&M, Scania och SEB. De har alla enheter 

av administrativ samt operationell karaktär i Asien och sysselsätter flertalet expatriater. Valet av 

dessa företag grundades inledningsvis på att de är verksamma inom olika branscher; detaljhandel, 

industri och bank, vilket ger studien en bredare utgångspunkt. Därutöver förekommer det en 

större efterfrågan på arbetstagare med kunskaper i svenska på dessa företag (Nordlind, 2014). Då 

studien undersöker svenska företag i Hongkong, förefaller utvalda företag som en lämplig 

urvalsgrupp, i relation till studiens omfattning och det höga antalet svenskar företagen sysselsätter 

i förhållande till regionens storlek (Swedcham, 2014a). H&M, Scania och SEB är dessutom 

välkända företag i såväl Sverige som Hongkong, då samtliga är verksamma globalt och innehar 

etablerade varumärken, vilket gör studien lättare att relatera till för allmänheten (Allabolag.se, 

2014; Allabolag.se, 2015a; Allabolag.se, 2015b). Utöver ovan nämnda företag har författarna 
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undersökt Swedcham och dess roll i Hongkong, för att införskaffa en bredare bild av svenska 

företags och individers etablering i regionen, samt hur dess nätverk påverkar individens 

återetablering. Information om administrativa åtaganden vid utlandsflytt för individer har även 

införskaffats från Sveriges Generalkonsulat i Hongkong, för att erhålla ytterligare perspektiv i 

relation till frågeställningen. 

 

3.2.3 Statistik 

Statistik har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Uppsala universitet, med relevant 

avgränsning till forskarfrågan. Data som visar antal utbytesstudenter inom företagsekonomi från 

Uppsala universitet, till samarbetsuniversiteten i Hongkong, införskaffades från universitetets 

Företagsekonomiska institution. Med hjälp av SCB:s webbaserade statistikportal samt 

mailkontakt med enheten för befolkningsstatistik, har författarna begränsat informationssökandet 

för utvandring till Asien respektive Kina, och identifierat detta för år 2000 och 2013 för att kunna 

genomföra en jämförelse över tid. Detta torde visa på hur svenskars utvandring till Asien och 

Kina fortlöper, och hur det påverkar möjligheter och utmaningar för framtiden. SCB innehar 

ingen specifik statistik för utvandringen till Hongkong, utan regionen inkluderas i Kina, vilket gör 

att Kina förefaller närmast representativt för svenskars utvandring i studien. Att använda data 

från sekundärkällor, såsom SCB, innebär en risk för missvisande data. Författarna har därmed 

beaktat en eventuell felmarginal från statistiken, och explicit erhållit beställd data från SCB. 

Dessutom har nämnd data från Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, samt 

kompletterande upplysningar från intervjuer, givit medel att hantera denna implikation i den 

empiriska undersökningen. 

 

3.3 Operationalisering 

Då uppsatsen ämnar fokusera på svenska individers etablering i Hongkong ser författarna en 

fördel i att undersöka svenska företag samt Swedcham’s roll i regionen i form av arbetstillfällen 

och nätverkskontakter. Implikationer till att studera arbetsmarknadens möjligheter, regleringar 

och rutiner i Hongkong utgörs bland annat av avståndet från Sverige, vilket gör undersökningen 

mer komplex. För att uppnå hög kvalitet på insamlade data, och möjliggöra en djupare analys, har 

författarna därav besökt Hongkong för att utföra intervjuer och företagsbesök på plats, och har 

på så vis skapat sig en verklig uppfattning av arbetsklimatet. Besök har gjorts på Swedcham, 

Sveriges Generalkonsulat och på de utvalda svenska företagen H&M, Scania och SEB i 

Hongkong. Besöken har medfört insamling av såväl generell information rörande företagens 

verksamhet som explicit fakta kring rekrytering, för att undersöka deras roll i avseendet relaterat 
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till forskarfrågan. Förutom företagsbesök har intervjuer med individer som identifieras som SIEs 

genomförts i såväl Sverige som i Hongkong. En sammanställning av intervjuer och företagsbesök 

presenteras i Appendix 2. Kontakten med svenska SIEs och de undersökta företagen har inletts 

av författarna, innan avresan till Hongkong, med hjälp av Swedcham och dess etablerade 

företagsnätverk. Därutöver har adekvat statistik för studiens utförande inhämtats via intervju på 

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet med koordinator för utbytesstudier, 

Mirkka Määttä Pescador (Appendix 7, 8), samt via mailkontakt med utredare Inge Göransson på 

Avdelningen för befolkning och välfärd på SCB (Appendix 6). 

 

4. RESULTAT AV UNDERSÖKNING 

4.1 Kontext 

Uppsatsen utgår från Asien och Hongkong, då denna världsdels tillväxt har motiverat etablering 

av såväl företag som arbetskraft (Constantinides, 2014a). Närmare syftar begreppet Kina på den 

nation som lyder under kommunistiskt rättssystem, politik och ekonomisk planering. Landet 

innehar ett centralt styre med relativt liten fri handelsintegration med omvärlden (Ge, He, Jiang, 

& Yin, 2014). Dock förekommer undantag från dessa handelsrestriktioner; det nyligen utlysta 

Pilot Free-Trade Zone i Shanghai, som upprättades för att skapa fria handelsmöjligheter med 

omvärlden, samt handelsregionen Hongkong i sydöstra Kina (International Tax Review, 2014). 

 

4.1.1 Hongkong 

Hongkong syftar på staden och regionen Hongkong. Området är en undantagsregion i det 

kommunistiska Kina, med ett eget ekonomiskt och politiskt system. Hongkongs politiska och 

administrativa självständighet från Kina resulterar i frihet från restriktioner som råder i övriga 

delar i det kommunistiskt styrda landet (Nordlöf-Lagerkranz, 1997). Hongkong strävar efter att 

vara en internationell stad, med högt flöde av kapital och arbetskraft (Nordlind, 2014). Regionen 

har en stark lokal konsumtion, vilket har skapat omfattande försäljningsmöjligheter för lokala och 

utländska företag (Swedcham, 2014b). 

 

4.1.2 Nätverk 

När individer utvandrar för arbete i ett nytt värdland förefaller nya förutsättningar för 

vederbörande. En väsentlig faktor vid utlandsflytt är nätverksaspekten (Doherty, Dickmann & 

Mills, 2011). Begreppet nätverk kan definieras utifrån flertalet synvinklar, men kommer i denna 

uppsats innebära den humana aspekten som avser en sammankopplad grupp av människor 



Drömmen om Asien  2015-01-15 

20 

(Chandler & Munday, 2011). Vidare syftar författarna på begreppet som innebär en kontakt 

mellan människor relaterad till arbetslivet i det moderna samhället (Castree, Kitchin & Rogers, 

2013b). Termen kommer i denna studie tillämpas i samband med nationella och internationella 

relationer, vilka kommer till uttryck i och med en SIEs arbetsförhållanden i samband med en 

utlandsflytt. 

 

4.1.3 Sveriges Handelskamrar – Swedcham 

För att skapa ett nytt kontaktnät krävs en medvetenhet och motivation hos individen (Richardson 

& McKenna, 2014). En SIE kan med fördel söka sig till den svenska handelskammaren i 

regionen. Sveriges Handelskamrar erbjuder nätverk och kontakter, och består av flertalet kamrar 

lokaliserade runt om i världen, med syfte att främja svenska intressen inom handel och 

företagande i utlandet genom sina medlemmar, i form av såväl företag som privatpersoner 

(Swedcham, 2014b; Svenska Handelskammaren, 2014a). Med Stockholms Handelskammare som 

ordförande, ingår de utlandslokaliserade svenska handelskamrarna i en gemensam förening; 

Swedish Chambers International (SCI), och inkluderar 19 kamrar världen över (Svenska 

Handelskammaren, 2014b). I Hongkong opererar Swedcham som representant för Sveriges 

Handelskamrar, och är den fjärde största svenska handelskammaren i världen med sina ca 170 

företagsmedlemmar (Swedcham, 2014b). 

 

4.2 Undersökning av Self-Initiated Expatriate 

Ett återkommande argument till motivation för arbete utomlands hos de intervjuade personerna 

är nyfikenhet och den utmaning som utlandstjänster innebär. Det handlar följaktligen snarare om 

karriära möjligheter och personlig utveckling, än att bosätta sig i ett specifikt område. (Gekko, 

2014; Månsson, 2014; Nordlind, 2014; Olsson, 2014; Scania, 2014; SEB, 2014; Swedcham, 2014b). 

 

4.2.1 Resultat från intervjuer 

Samtliga intervjuobjekt som identifierats som SIEs, se Appendix 3, 4 och 5, har rest och bedrivit 

studier i Hongkong eller övriga Kina. Detta har fordrat en önskan om ytterligare kännedom och 

vistelse i regionen, som vidare inneburit att de studerat mandarin. En gemensam nämnare som 

författarna finner intressant utifrån intervjuerna är att samtliga belyser en längtan till utmaning, i 

generell mening likväl som i personlig bemärkelse (Månsson, 2014; Nordlind, 2014; Olsson, 

2014). Olsson, som arbetar på Scania i Hongkong, menar:  
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“Jag är inte främmande för att testa något helt annat, och prova en helt ny location för att 

utmanas”. (Olsson, 2014) 

 

Motivation och längtan efter spänning identifieras flertalet gånger under intervjuerna och beskrivs 

som ett driv till äventyr, hög ambition och viljan att utvecklas för att nå ytterligare utmaningar. 

Vad framtiden kommer utvisa känns inte självklart för kandidaterna, vilket vidare argumenterar 

för att de är typiska SIEs. Nordlind poängterar även vikten av nätverkande, som blir av större 

betydelse då individen söker anställning och intar ett nytt land med diversifierad kultur och 

samhällsklimat jämfört med Sveriges.  

 

“Om man börjar [nytt jobb i Hongkong] direkt så måste man ha kontakter där för att 

hitta de här jobben, för de är inte utannonserade. Man får även väldigt låg lön jämfört 

med Sverige, tufft att hitta bostad, socialt umgänge…”. (Nordlind, 2014) 

 

De intervjuade SIEs menar att kulturanpassningen och möjligheten till nätverksbyggande 

underlättas då de varit i landet i och med utlandsstudier och i samband med resande (Månsson, 

2014; Nordlind, 2014; Olsson, 2014). 

 

4.2.2 Utvandringen från Sverige 

Statistik påvisar en accelererande utvandring av svenska medborgare de senaste åren (Statistiska 

Centralbyrån, 2014a). Jämförs data, presenterade i Appendix 6 för år 2000 och 2013, påvisas en 

markant ökning av svenskars utvandring till övriga världen. Vidare gäller för svenska utvandrare 

mellan 20 och 29 år, en grupp relaterad till författarnas forskningsområde, att en proportionerlig 

ökning har skett i jämförelse mot hela befolkningens utvandring (Statistiska Centralbyrån, 2014b). 

Av den totala utvandringen från Sverige utgör destinationen Sydostasien en allt större procentuell 

andel (Statistiska Centralbyrån, 2014c; Appendix 6). Enligt Inge Göransson (2014) påvisar 

utvandringen till Kina från år 2000 till 2013 en fördubbling under de senaste 13 åren. Vilka av 

dessa som flyttade till Hongkong specifikt går inte att fastställa, men argumenteras som mest 

förekommande då arbetsvisum till övriga Kina är betydligt svårare att införskaffa jämfört med 

Hongkong, samt den höga förekomsten av svenska företag i regionen (Immigration Department, 

2014; Chinese Visa Application Center, 2014). 

 

Vad som också har iakttagits är att det under 90-talet återinvandrade en stor andel högutbildade 

svenskar efter 1 års eller längre uppehälle utomlands, vilket är en tidsperiod som kännetecknar 

expatriater i generell bemärkelse (Doherty, Dickmann & Mills, 2011). SCB (2014b) presenterar en 

prognos med antydan till en ökning av utvandring, med en konstant parallell ökning av 
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återinvandringen i Sverige. Prognosen visar att så gott som alla svenskar som flyttar till Asien, 

väljer att återvända till Sverige inom några år. (Statistiska Centralbyrån, 2012; Statistiska 

Centralbyrån 2014d). 

 

4.3 Utlandsstudiers påverkan på Self-Initiated Expatriates 

En individ som varit på utbyte har bättre förmåga att anpassa sig kulturellt och är mer medveten i 

sin anpassningsförmåga (Behrnda & Porzelt, 2011). Detta beskriver Månsson (2014) som en 

avancering för individen vid en anställning i Hongkong. 

 

“För att man ska lyckas här så ska man nog gärna ha varit i Kina, alltså minst något slags 

utbyte. Gärna språkkunskaper. [...] Och sen att man har koll på kulturen, och kulturella 

skillnader.” (Månsson, 2014) 

 

Samtliga intervjuobjekt har vistats i Asien minst ett halvår och på så vis skapat sig kulturell 

medvetenhet, främst i Kina. En utvecklad kulturell anpassningsförmåga och öppenhet mot 

kulturen betyder nödvändigtvis inte att arbetstagaren är berest i flertalet länder, utan syftar till 

individens erfarenheter från den specifika region som denne tidigare besökt och ämnar arbeta i 

(Månsson, 2014). Nordlind (2014) hade ingen intention till framtida arbete i Hongkong när han 

ansökte till ett års utbytesstudier, så detta val gjordes inte i avsiktligt syfte för en framtida karriär i 

regionen. Däremot återger han hur utlandsvistelsen gav upphov till en önskan om en framtida 

anställning i Hongkong. 

 

4.3.1 Utbytesstudenter från Uppsala universitet 

Statistik som erhållits visar på en ihållande förekomst av svenska utbytesstudenter i Hongkong 

utsända från Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Enligt Määttä Pescador 

(2014), koordinator för utbytesstudier vid institutionen, är Hongkong en av de mest eftertraktade 

städerna för utbytesstudier, sett till antalet som söker de platser som står till förfogande för 

studenterna varje läsår (Määttä Pescador, 2014, Appendix 7). Institutionen strävar därmed efter 

att skicka så många som möjligt till samarbetsuniversiteten i Hongkong för utbytesstudier. Varje 

läsår förhandlas det dock med samarbetsuniversiteten om antalet platser, för att det ska råda 

balans mellan svenska och kinesiska utbytesstudenter mellan lärosätena. Detta är den 

bakomliggande orsaken till fluktuationerna i antal utresande studenter från Företagsekonomiska 

institutionen i Uppsala varje år, som kan utläsas i Appendix 8 (Määttä Pescador, 2014). 
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4.4 Svenska företag i Hongkong 

4.4.1 Företagsklimat 

I och med Hongkongs geografiska placering i centrala Sydostasien, samt den närhet till Kina som 

föreligger, verkar Hongkong i många fall som en marknadsrepresentant för hela Asiens marknad 

(Swedcham, 2014c). Inträde och etablering av företag i Hongkong förefaller okomplicerat i 

jämförelse med Kina. Hongkong, i egenskap som en av världens friaste ekonomier, utgör en 

essentiell inkörsport för små och medelstora företag för den asiatiska marknaden (Sveriges 

Generalkonsulat Hongkong, 2014a). Ett nystartat företag av enklaste form, Limited Company, 

kräver endast cirka 10 000 SEK i startkapital. Bolagsskatten är kring 16,5 %, vilket kan jämföras 

med Sveriges 22 % (Ekonomifakta, 2014; Gekko, 2014). Bilden av Hongkong som en fördelaktig 

inkörsport till den asiatiska marknaden styrks av Swedcham’s företagsmedlemmar, där över 80% 

anser etablering i Hongkong vara en fördelaktig strategi för vidare inträde in i Kina (Swedcham, 

2014c). Resultat från enkäten Business Confidence Survey of 2012/2013, utförd av Swedcham (2014c), 

förstärker den allmänna perceptionen av ett gynnsamt företagsklimat i Hongkong. I denna enkät 

uppgav även en majoritet av de deltagande företagen att de ämnade bibehålla eller expandera 

verksamheten de kommande tre åren (Swedcham, 2014c). Idag förekommer cirka 150 företag i 

Hongkong som har svensk anknytning, och runt 170 företag är medlemmar i Swedcham’s 

regionala filial (Sveriges Generalkonsulat Hongkong, 2014b). 85 % av Swedcham’s medlemmar 

verkar även på den kinesiska marknaden, och flertalet av dessa inledde sin asiatiska etablering i 

Hongkong (Swedcham, 2014c; Sveriges Generalkonsulat Hongkong, 2014a). 

 

4.4.2 Resultat från företagsbesök 

Bland de svenska företag med medlemskap i Swedcham, vilka bland annat inkluderar H&M, 

Scania och SEB, förefaller H&M som ett företag med uttalad intention till expansion (Swedcham, 

2014b; H&M,2014b ). Klädföretaget räknar med att öka antalet butiker med 10-15% per år, 

främst i Kina och USA (H&M, 2014b). SEB däremot, expanderar i nuläget inte sina kontor i 

Hongkong (SEB, 2014). Banksektorn står inför andra marknadskonsekvenser än H&M, då den 

instabila finansiella marknaden, till följd av 2008 års finanskris, har haft en negativ inverkan på 

investeringar och kapitalflöde, vilket drabbar branschens expansion (Swedbank, 2012; Nordlind, 

2014). Det tredje svenska företaget som besökts i Hongkong är Scania. Företaget är ett globalt 

industriföretag med verksamhet runt om i världen, där varje enhet opererar individuellt med 

fokus på den produkt som marknaden efterfrågar. I Hongkong säljs främst lastbilar och bussar 

till Hongkong och övriga Kina, därutöver har Scania en väletablerad servicestation nära den 
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kinesiska gränsen, då förhållandena för verksamhet i Hongkong är betydligt mer friktionsfria i 

jämförelse med Kina (Scania, 2014). 

 

4.4.3 Rekrytering till svenska företag i Hongkong  

Trots relativt svåra arbetsförhållanden i Kina, så representerar Hongkong en region med goda 

förutsättningar för arbetstagare. Dessa fördelaktiga arbetsrelaterade villkor kan i många fall 

jämföras med normativa svenska arbetsförhållanden (Sveriges Generalkonsulat, 2010; Swedcham, 

2014b). Dock möter företag lokaliserade på marknader med stort kulturellt avstånd från 

hemmamarknaden även andra strategiska utmaningar. En väsentlig sådan är när ledningen ska 

utse en expatriat med kompetens och förmåga att vara effektiv på utlandsposteringen (Selmer, 

1995). Rekryteringen av lämplig kandidat från företagets enheter är en komplex process. Denna 

utformas genom att kandidaterna ska stämma överens med explicit utformade urvalskriterier. 

Samtidigt ska urvalskriterierna tillämpas inom adekvata metoder för att minimera risken för 

felrekrytering (Selmer, 1995). Företagen börjar därmed allt oftare inkludera “utlandserfarenhet” 

som kriterium för de utannonserade utlandstjänsterna. Tidigare erfarenhet av uppehälle 

utomlands, via studier eller tidigare sysselsättning, anses vara en fördelaktig merit. Arbetsgivare 

upplever att detta minimerar risken för att friktioner mellan den nyanställde individen och det nya 

värdlandets kultur och arbetsmiljö uppstår. Interkulturell kompetens och adaptionsförmåga har 

därmed blivit ett uttalat efterfrågat kriterium när företagen söker arbetstagare till utlandstjänster 

(H&M, 2014a; Scania, 2014; SEB, 2014). De svenska företagen i Hongkong verkar inom olika 

branscher med varierande företagskultur och kundsegment (Swedcham, 2014a; Swedcham, 

2014b). Efter genomförda företagsbesök i Hongkong påvisas att skillnader mellan sektorerna 

utmärks även i deras rådande rekryteringsstrategi och rutiner (H&M, 2014a; Scania, 2014; SEB, 

2014; Nordlind, 2014). 

 

4.4.3.1 H&M 

H&M har intentionen att expandera, vilket innebär att företaget har ett behov av ökad 

sysselsättning inom organisationen. I Hongkong anställer företaget såväl lokala förmågor, främst 

tjänster som butiksbiträde, som svenskar med kompetens inom sälj, strategi och expansion. 

Rekrytering av arbetskraft till dessa tjänster på i Hongkong kommer vanligtvis från 

huvudkontoret i Sverige eller andra H&M-kontor i världen, samt genom företagets 

traineeprogram. Det förekommer även anställning av svenska SIEs, men denna rekrytering 

tenderar bromsas. Visumprocessen som föreligger för ett längre uppehälle vid nyanställning i 
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Hongkong drivs inte av H&M, utan är individens eget ansvar (H&M, 2014a). Generellt värderas 

arbetstagare med drivkraft och ambition högt på H&M (H&M, 2014c). 

 

4.4.3.2 Scania 

Vid rekrytering av fabriksarbetare och likvärdiga tjänster på Scania anställs arbetskraft lokalt i 

Hongkong. Strategin med att rekrytera inhemsk arbetskraft har till syfte att ge lokal kunskap till 

företagen, och är ofta en mindre kostsam investering då lönenivåerna är lägre jämfört med de 

svenska motsvarigheterna. Scania i Hongkong efterfrågar svensk kompetens och kunskap på 

manager- eller chefsnivå, därmed förefaller en akademisk utbildning som en fördel för en svensk 

SIE. Då Scania är verksamt inom industrisektorn efterfrågar företaget ingenjörer i allmänhet, 

men anställer även flertalet ekonomer (Scania, 2014). 

 

4.4.3.3 SEB 

SEB sysselsätter främst svenska förmågor, och är därav i stort behov av svensk arbetskraft till 

kontoret i Hongkong. Företaget rekryterar tillvisso oftast individer som har arbetslivserfarenhet 

inom företaget sedan tidigare, och anställer därför främst sina expatriater från kontor i Sverige till 

företagets utlandsenheter (SEB, 2014). I och med den begränsning som den globala finanskrisen 

påbjuder banksektorn, är företagen alltmer måna om att minimera risken för felrekryteringar. 

Därav föredras en omförflyttning av existerande arbetstagare, snarare än att anställa en SIE utan 

tidigare operationell erfarenhet av företaget (Swedbank, 2014; Doherty, Dickmann & Mills, 2011; 

Hollensen, 2014; Nordlind, 2014). Egenskaper företag i denna sektor eftersöker är, till skillnad 

från exempelvis H&M, främst erhållen kunskap och erfarenhet inom företaget. Därav råder det 

en minskning av efterfrågan på att nyanställa SIE till utlandskontoren i inom banksektorn (SEB, 

2014; Nordlind, 2014). 

 

4.4.4 Swedcham och nätverk 

Swedcham har ett utarbetat kontaktnät i och med deras samordning av företag i Hongkong. 

Swedcham skapar därmed en mötesplats för företagen, vilket vidare leder till samarbete och 

utbyte av erfarenheter. Företagsnätverket inleder även personliga kontaktnät. Detta kan leda till 

friktionsfria omplaceringar av anställda mellan företagen i Hongkong, som inte nödvändigtvis 

behöver innebära en långdragen rekryteringsprocess. Swedcham har skapat ett intimt nätverk 

mellan sina företagsmedlemmar och individer eftersom antalet svenska aktörer är betydligt färre i 

Hongkong jämfört med hela den svenska marknaden (Swedcham, 2014b). Dock är det inte 

lukrativt för kammaren att bedriva arbetsförmedling på individnivå, trots att efterfrågan verkar 
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förekomma då kammaren erhåller flertalet mejl dagligen från personer som söker anställning i 

Hongkong (Nordlind, 2014; Månsson 2014). Företagsmedlemmarna har nämligen inte explicit 

uttalat en önskan om denna typ av tjänst, och kammaren finansieras på uppdrag från sina 

företagsmedlemmar (Nordlind, 2014). Swedcham har även ett nätverk riktat till unga svenska 

individer, nätverket YP (Swedcham, 2014d). 

 

4.4.5 Young Professionals 

Befintliga arbetstagare och studenter i Hongkong kan söka sig till YP som skapar 

sammanhållning mellan individerna (Swedcham, 2014b). Detta nätverk, skapat för unga 

arbetstagare och studenter i Hongkong, organiserar aktiviteter av skilda slag för medlemmarna. 

YP arrangerar bland annat hiking-utflykter i regionen, informella umgängesträffar i de centrala 

delarna av Hongkong samt företagsbesök (Swedcham, 2014d; Nordlind, 2014). Som svensk 

utbytesstudent i Hongkong, och medlem i YP, kan detta innebära en första kontakt med ett 

svenskt företag som bedriver verksamhet i regionen. Genom nätverket YP får därmed unga 

individer möjligheten att utveckla sitt personliga nätverk till att innefatta arbetstagare och 

arbetsgivare i Hongkong. 

 

4.4.6 Arbetsvisum 

Vid förflyttning till Hongkong för arbete medföljer administrativa åtaganden. Som svensk 

medborgare krävs arbetsvisum, vilket är en process som inte alltid är friktionsfri. Då en expatriat 

förflyttas till en utlandstjänst genom en enhet i Sverige behjälps individen som oftast av företaget 

med administrativa ärenden (Swedcham, 2014b). För en SIE, å andra sidan, krävs ett eget 

initiativtagande för uträttandet av arbetstillstånd då det inte förefaller någon arbetsgivare för 

individen innan denne har införskaffat en anställning. En svensk medborgare får vistas i 

Hongkong i maximalt tre månader utan visumkrav (Sveriges Generalkonsulat Hongkong, 2014c), 

vilket innebär att individen kan resa till Hongkong på eget bevåg för att finna en anställning på 

plats, och därefter införskaffa arbetsvisum. Visum är lättare att införskaffa när arbetsperioden 

maximalt sträcker sig över ett år i Hongkong (Immigration Department, 2014). En fördel för 

svenska medborgare med en förestående anställning i Hongkong är den hjälp och information 

som Sveriges Generalkonsulat bistår med. Förutom diplomatiska ärenden och verksamhet, avser 

Sveriges Generalkonsulat skapa relationer mellan företag och individer i Hongkong för att främja 

svenskt näringsliv i regionen (Sveriges Generalkonsulat Hongkong, 2014d). 
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5. ANALYS 

Den genomförda studien, vilken haft till syfte att undersöka SIE ur ett svenskt perspektiv med 

specifika faktorer som utgångspunkt; såsom nyexaminerad individ med erfarenhet från utbyte i 

Asien, har givit intressanta utfall som tyder på flera möjligheter och utmaningar. Studien har 

undersökt såväl individer som företag, vilket givit utfall av olika karaktär och synvinklar på 

rådande arbetsförhållanden i Hongkong. Då de undersökta företagen omfattar tre olika branscher 

förefaller efterfrågan på arbetskraft varierande hos dessa. H&M tycks vara positiva till rekrytering 

av SIEs, och efterfrågar följaktligen individer med drivkraft och ambition, vilket studien påvisat 

vara ett huvudsakligt karaktärsdrag hos de intervjuade SIEs. Likväl förefaller Scania intresserade 

av SIEs. Däremot innebär det en svårighet för svenska SIEs att söka sig direkt till SEB i 

Hongkong, då denna sektor inte ämnar expandera. Studiens SIEs innehar utlandserfarenhet vilket 

företagen anser vara en fördelaktig erfarenhet, dock tycks SIEs i generell mening konkurrera mot 

expatriater som ofta är ett mer tillgängligt alternativ för företagen. De empiriska resultaten 

påvisar även att de undersökta svenska SIEs besitter utmärkande karaktärsdrag, färdigheter och 

kompetenser till skillnad från andra nyutexaminerade ekonomer. Dessa utgörs av såväl 

adaptionsförmåga och kompetens, som motivation till äventyr och karriära möjligheter, vilket 

även Doherty, Dickmann & Mills (2011) belyser. Likväl krävs motivation till att skapa ett nytt 

nätverk, liksom Jokinen, Brewster & Suutari, (2008) beskriver. 

 

De tre faktorerna Positionering, Hem-värdrelation och Karriär, som presenterats av Doherty, 

Dickmann & Mills (2011), går att identifiera synonymt mot de intervjuade SIEs. Likväl kan 

aspekten Nätverk som Richardson & McKenna (2014) närmare undersökt associeras mot studiens 

utfall. De fyra faktorerna analyseras nedan i relation till möjligheter och utmaningar som 

föreligger en SIE i samband med intentionen av utlandsflytt och anställning i Hongkong. 

 

5.1 Möjligheter 

5.1.1 Positionering 

Utöver de förutbestämda faktorer, som legat till grund för urval av de SIEs som intervjuats, 

påvisas flera gemensamma nämnare hos kandidaterna. Alla har tidigare erfarenhet från vistelse i 

Kina, vilket både skapat en kulturell medvetenhet och inlett färdigheter i det kinesiska språket 

mandarin. Objekten innehar även en stark motivation till utmaning. Ett samband kan identifieras 

mot den tidigare forskning som genomförts av Doherty, Dickmann & Mills (2011), vilka trycker 

på det äventyrliga karaktärsdraget som föreligger starkt hos en SIE. Även de karriära aspekterna 

är påtagliga, men förefaller som en sekundär motivation, vilket kan jämföras mot expatriater vilka 
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ser karriärutvecklingen som primär motivator. Detta stämmer väl överens med den uppfattning 

intervjuobjekten återgett. 

 

Hongkong verkar som en fri ekonomi som uppmuntrar till fritt flöde av kapital och arbetskraft, 

med liknande arbetsförhållanden som Sverige. Det är förhållandevis lätt att både driva företag 

och anställa i Hongkong. En välkomnande marknad attraherar svenska företag att etablera sig i 

just Hongkong då de gör sitt intåg i Asien. Goda arbetsförhållanden har troligtvis skapats mycket 

på grund av de västerländska influenser som påskyndat Hongkongs ekonomiska tillväxt. 

Liknande arbetsstandarder och fördelaktiga arbetsförhållanden utgör möjligheter för svenska 

SIEs då de strukturella skillnaderna är relativt små i relation till det geografiska avstånd och 

kulturarv som förefaller mellan marknaderna. Författarna menar att Hongkongs likartade 

arbetsförhållanden torde skapa en ökad vilja för SIEs att bosätta sig just där. Detta påstående 

understryks av såväl Nordlinds (2014) iakttagelser om viljan att återvända till regionen efter 

utlandsstudierna, som SCBs (Appendix 6) utvandringsstatistik som presenterar en kraftig ökning 

av utvandring till Kina sedan år 2000. 

 

5.1.2 Hem-värdrelation 

Samtliga kandidater har innan praktik eller anställning i Hongkong etablerat ett band till 

värdlandet. Detta har skett genom utbytesstudier och resande i regionen, vilket även inneburit ett 

förberedande innan individen sökt anställning. Erfarenhet av värdlandet genom utbytesstudier, 

har från empirin påvisats bidra till kulturell anpassningsförmåga och ökade sociala kompetenser. 

Därför påvisar faktorn Hem-värdrelation i denna studie en övervägande positiv korrelation, trots 

det geografiska avstånd samt skillnader i seder och kultur som föreligger mellan Sverige och 

Hongkong. Denna anpassning har dessutom förstärkts då alla intervjuade SIEs varit 

utbytesstudenter och rest i Asien längre än sex månader, som Behrnda och Porzelt (2011) menar 

är brytpunkten för att få ut än mer av utlandsvistelsen.  

 

Utlandsstudier i Asien påvisas vara av stor betydelse för en anställning i Hongkong. Intervjuade 

SIEs, likväl som forskning av Behrnda och Porzelt (2011), beskriver utbytets positiva påverkan 

på individens framtida karriär i regionen där de en gång bedrev utbytesstudier. Av författarnas 

undersökning framgår att SIE ser på det här steget som en avancering. Forskning förklarar även 

att den tidigare studenten inte nödvändigtvis behöver vara medveten om sin framtida karriär 

under utbytet, utan kan dra vinning av detta i ett senare skede då erfarenheter skapats i det 

omedvetna i form av det Behrnda & Porzelt (2011) benämner som individuell och social 

interkulturell kompetens. Individuell interkulturell kompetens beskrivs som nyfikenhet och 
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positiv motivation hos individen, och social interkulturell kompetens uttrycks genom hög social 

förmåga och kulturanpassning. De SIEs som intervjuats har inte nödvändigtvis haft en framtida 

karriär i Hongkong som intention i och med utbytesstudier, men vad som påvisats är att en 

motivation till framgång ändå funnits hos individerna. Både individuell- och social interkulturell 

kompetens har identifierats hos de intervjuade SIEs. Författarna uppfattar ett tydligt samband 

mellan intervjuobjekten och dessa kompetenser. 

 

5.1.3 Karriär 

Företag efterfrågar i allt större utsträckning individer med erfarenhet från utlandet genom arbete 

eller studier, och utannonserar detta då tjänster utlyses. Då kulturell anpassningsförmåga 

efterfrågas konstateras att SIEs som varit på utbyte har en fördel vid rekrytering i samband med 

sökandet av utlandsarbete. I denna aspekt är tidigare erfarenhet av värdlandet en underlättande 

faktor som skapar möjligheter för SIEn. SIEn är därmed mer medveten om möjligheter och 

processer vid utlandsflytt och etablering i ett nytt land, och speciellt till Hongkong, än en person 

utan tidigare erfarenhet av regionen. I Hongkong underlättas processen även av regionens 

fördelaktiga företagsmiljö och arbetstagarvillkor. Då SIEs i denna uppsats utgår från unga 

nyexaminerade ekonomer, som är obundna av familj i hemlandet, ser företagen en fördel i att 

anställa en SIE då denne är mer anpassningsbar än en äldre expatriat. Dessutom kan detta 

innebära att de sammantagna kostnaderna att anställa en ung SIE blir lägre jämfört med en 

anställning av en äldre individ med partner eller familj som inkluderas vid en eventuell flytt. Då 

de undersökta företagen anställer lokal arbetskraft för yrken som inte kräver utbildning, 

exempelvis fabriksarbete, har ekonomiutbildade SIEs en fördel då de söker anställning på högre 

nivå, vilket Suutari och Brewster (2000) belyser. Studiens SIEs förefaller därför ha störst chans att 

få anställning på manager-nivå.  

 

En ökad förekomst av potentiella arbetstagare i Hongkong medför en påtagligare konkurrens om 

arbetstillfällena. Dock ökar såväl svenska företags etablering i Hongkong som befintliga aktörers 

planerade expansion i många branscher. Det torde öppna för vidare anställningsmöjligheter och 

ökat utbud av tjänster där svenska värderingar och asiatisk kulturell kunskap efterfrågas. Utifrån 

dessa fakta ger den ekonomiska utvecklingen möjligtvis rum för denna ökning som skapar fler 

arbetstillfällen. Dessutom tyder återinvandringen av svenskar, som författarna förmodar främst 

omfattas av expatriater då återflytten till Sverige vanligtvis sker inom ett till fem år, på att 

anställda i Hongkong återvänder till Sverige, vilket därmed skapar arbetstillfällen för nya SIEs - 

en möjlighet för SIEs i framtiden. 
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5.1.4 Nätverk 

I och med att Swedcham och dess förening YP tillhandahåller nätverk och information, innebär 

detta en möjlighet för SIEn när denne ämnar etablera kontakter i sitt värdland, en väsentlig faktor 

för en lyckosam expatriering enligt Richardson & McKenna (2014). Etablering av nätverk bör ske 

med en strategisk baktanke, då det utgör en starkt bidragande faktor vid erhållandet av 

utlandstjänster för SIEn (Richardsson & McKenna, 2014). YP skapar en möjlighet för den 

nyanlände SIEn att i ett tidigt skede inneha ett kontaktnät i regionen. Då YP opererar på plats i 

Hongkong, kan föreningens resurser dock utnyttjas först när individen anlänt. Swedcham och YP 

utgör ett nätverk med starka sociala band mellan medlemmarna, men underlättar snarare för en 

redan befintlig arbetstagare i Hongkong som ämnar finna nya anställningsmöjligheter i regionen. 

Swedcham och Generalkonsulatet tillgodoser även individer med allmän information som kan 

komma till nytta för individen såväl innan avresa som under vistelsen i Hongkong, och inger även 

trygghet och säkerhet då personalen är svenskar. 

 

5.2 Utmaningar 

5.2.1 Positionering 

Utlandstjänstgöringar och expatriering inbegriper generella utmaningar för individen, som ökar 

eller minskar i påverkan på och betydelse för individens anpassning och utfall av den aktuella 

tjänsten. En påtaglig aspekt är den förväntade anpassningen till det nya värdlandet, en faktor som 

Doherty, Dickmann & Mills (2011) benämner som Positionering. Eftersom författarna bakom 

denna studie avgränsat sin undersökning till att innefatta individer med tidigare erfarenhet av 

värdlandet i form av utbytesstudier, utgör Positionering en övervägande positiv faktor då 

utmaningar i form av anpassning till värdlandets seder och kultur minimeras i och med tidigare 

erfarenhet av längre vistelse i regionen. Däremot utgör det geografiska avståndet en utmaning för 

SIEs i form av transportkostnader för individen. 

 

5.2.2 Hem-värdrelation 

Intressant att notera, relaterat till Hem-värdrelation, är vad Selmer (2002) fann i sin studie. 

Upphovsmannen hävdade att tidigare utlandserfarenhet inte per automatik ger ett lyckosamt 

utfall av en rekrytering till en utlandstjänst. Selmer (2002) menade att dessa hårdfakta 

prioriterades framför mjukare värden i form av social, kulturell kompetens och 

anpassningsförmåga, vilket däremot Behrnda & Porzelt (2011) fann starkt bidragande i och med 

utbytesstudier. Dessa två studiers utfall talar därmed emot varandra i denna aspekt, men från 

Selmer (2002) kan utläsas att de fall där de beskriver olycksamma rekryteringar till utlandstjänster, 
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trots internationell erfarenhet, föregicks av otillräckligt förarbete för att säkerställa övriga 

kompetenser och kunskap som bidrar till företagets verksamhet. Det indikerar att en utmaning 

som föreligger för svenska SIEs är att jämställa utlandserfarenhet med yrkesrelaterade meriter, då 

företagen likväl efterfrågar operationell erfarenhet och praktisk kunskap. 

 

Som Doherty, Dickmann & Mills (2011) studie påvisat, kräver en utlandstjänst mer proaktivt 

arbete av en SIE än en expatriat. Byråkratiska processer, bostadssökande, flytt och registrering i 

värdlandet är exempel på proaktivt arbete som måste utföras av SIEn vid en förestående 

utlandstjänst. Exempelvis kan en visumansökan utgöra ett hinder för SIEn. Eftersom ansökan 

utförs av en individ, och inte genom ett företag som administrerar för den tillsatta individens 

arbetsvisum i regionen, kan den få avslag då den prövas av Hongkongs myndigheter. Att överlåta 

administrationen till SIEn utgör en fördel för företagen då denna kostnad och tid besparas 

arbetsgivaren, men utgör å andra sidan en utmaning för arbetstagaren. Individen har dock 

möjlighet att åka till Hongkong på eget bevåg, och ordna med visum så fort denne har 

sysselsättning. Det innebär dock ett orosmoment och minskar såväl säkerheten som tryggheten 

hos SIEn. 

 

5.2.3 Karriär 

Skillnader mellan branscher påverkar också graden av svårighet och hinder som föreligger en 

SIEs strävan efter anställning i Hongkong. Företagen inom banksektorn har som ett resultat av 

ofördelaktiga marknadskonsekvenser tvingats begränsa nyanställningar. Dessa företag, som 

premierar företagsoperationell erfarenhet framför drivkraft och ambitionsnivå, föredrar därmed 

att omlokalisera existerande anställda från företagets knytpunkter i Sverige, framför att 

uttryckligen nyanställa till de tillgängliga utlandstjänsterna. Denna rekryteringsstrategi präglar även 

studiens övriga undersökta företag, trots H&M’s premiering av ambition och drivkraft. Bristen på 

expansion i banksektorn och den låga procentuella graden av nyanställningar bidrar till 

utmaningar relaterat till faktorn Karriär (Doherty, Dickmann & Mills, 2011) som SIEs möter när 

de önskar återetablera sig i Hongkong. 

 

Utifrån detta kan konstateras att SIEs avsaknad av operationell erfarenhet i det tilltänkta företaget 

gör arbetsgivarna ovilliga att nyanställa dessa individer till företagens utlandstjänster. Fastän unga 

SIEs förefaller attraktiva som arbetstagare i och med deras flexibilitet, identifierar vissa 

arbetsgivare en risk med att anställa en ung förmåga till utlandstjänster, när denne inte har 

företagskulturen och strukturen implementerad sedan tidigare (Doherty, Dickmann & Mills, 

2011). 
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5.2.4 Nätverk 

Bland de mest påtagliga utmaningarna som föreligger en ekonomiutbildad svensk SIE med 

intention till anställning i Hongkong är frånvaro av en adekvat förmedlingstjänst för tillgängliga 

jobb på svenska företag i regionen. Varken Swedcham eller Generalkonsulatet erbjuder sådana 

tjänster på individnivå. Följaktligen måste individen agera som sin egen agentur (Richardson & 

McKenna, 2014) och självmant ta kontakt med företagen, en svårighet vid avsaknad av ett 

professionellt nätverk, vilka många nyutexaminerade lider brist på, vilket styrks av 

intervjuobjekten (Nordlind, 2014; Månsson, 2014; H&M, 2014a; Scania, 2014; SEB, 2014). 

Nätverksaspekten är en väsentlig faktor vid anställningsprocesser i allmänhet, och för SIEs i 

synnerhet (Richardson & McKenna, 2014; Selmer, 2002). Utan tidigare etablerade kontakter och 

nätverk försvåras SIEs planerade expatrieringsprocess (Nordlind, 2014). I enlighet med 

Richardsons & McKennas (2014) studie underlättas expatrieringsfasen av ett utvecklat och 

underhållet nätverk, på såväl professionell som social nivå. Efter utbytesstudierna ökar och 

minskar dock nätverket simultant, vilket innebär att kontakter i det gamla värdlandet blir färre till 

antalet medan nätverket i hemlandet tilltar. Att etablera eller underhålla ett nätverk och kontakter 

i Hongkong försvåras av det geografiska avståndet mellan regionen och Sverige. Efter erhållen 

examen i Sverige, när den forna utbytesstudenten önskar söka anställning i sitt forna värdland, är 

kontakten begränsad av tidsskillnader och till elektroniska kommunikationsvägar. Det innebär att 

en del av den värdefulla förbindelsen förloras. Implikationerna i kommunikationen försvårar 

rekryteringen av nyutexaminerade till de svenska företagens kontor i Hongkong, trots tidigare 

aktivt medlemskap i YP (Nordlind, 2014; Richardson & McKenna, 2014). 

 

5.3 Analytisk sammanställning 

Relaterat till ovanstående analys kan författarna sammanställa, enligt tidigare angiven modell, de 

möjligheter och utmaningar som föreligger en SIE vid utlandsflytt, genom att återkoppla till 

Doherty, Dickmann & Mills (2011) uppställning av Positionering, Hem-värdrelation och Karriär, samt 

aspekten Nätverk presenterad av Richardson & McKenna (2014). 
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5.3.1 Figur 3 

Kompletterad modell för uppställning av studie. 

Utifrån denna modell identifierar författarna att det för en SIE föreligger flertalet aspekter inom 

Hem-värdrelations- och Positionerings-faktorerna som bör beaktas. Tidigare utbytesstudier har 

bidragit till betydande möjligheter inom dessa faktorer, där framförallt den inneboende 

motivationen hos en SIE är framträdande. De avgörande utmaningarna en SIE ställs inför är 

dock bortom dennes kontroll, då marknadskonsekvenser påverkar nyanställningar och företagens 

planerade expansion. Karriärmässigt har tidigare erfarenhet av landet givit flertalet fördelar, men 

det geografiska avståndet påbjuder utmaningar som har såväl direkt som indirekt påverkan när en 

SIE söker anställning i Hongkong. Sammantaget intygar denna studie vikten av relationen till 

värdlandet, karriära aspekter, positionering, samt betydelsen av individens nätverk för en SIE. 

 

6. DISKUSSION & SLUTSATS 

6.1 Diskussion 

Gemensamt för det individuella perspektivet och företagens syn på fenomenet, påvisar de 

möjligheter som fastställs utifrån studien att en SIE har fördel, i jämförelse med andra expatriater, 

i och med dennes personliga karaktärsdrag, tidigare erfarenheter samt många av de befintliga 

förutsättningar som förefaller i Hongkong. Studiens empiri och analys har identifierat många 

möjligheter som föreligger en SIE med tidigare erfarenhet av värdlandet från utbytesstudier, och 
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oväntat många har relaterats till Karriär-faktorn. Studien har utgått från möjligheter och 

utmaningar på individnivå, där flera betydande utmaningar påvisats förefalla utom kontroll för 

SIEn. Detta innebär att de identifierade utmaningarna en ekonomiutbildad SIE möter när denne 

söker anställning Hongkong är konsekvenser av makroekonomiska händelser, vilka regleras av 

staters och instituts finansiella instrument. 

 

Då iakttagelser visar att SIEs har en strävan efter äventyr och utmaningar påstår författarna att 

SIEs har en påtagligare motivation till utlandstjänster jämfört med övriga expatriater. Denna 

egenskap i sig är något som företagen borde ta i noga beaktning vid rekrytering, då detta driv 

torde avspeglas på individens arbetsinsats, vilket blir en tillgång för företaget. Extra fördelaktig 

rekrytering krävs då företaget är i ett skede av expansion, vilket vanligtvis innebär arbete av 

obeprövade strategier, och kräver individer som föredrar utmaningar och innehar en innovativ 

förmåga, vilket en SIE bedöms representera. Företagen uppges dessutom se en fördel i att 

anställa en SIE då denne är mer anpassningsbar än en äldre expatriat. 

 

Det förekommer många individer som vill arbeta i Hongkong, vilket tydligt kan påvisas av de 

antal mail som Swedcham får från enskilda individer varje vecka. Swedcham, med dess gedigna 

företagsnätverk, skulle i liten skala kunna verka som en arbetsförmedling för svenskar som söker 

anställning i Hongkong. Fastän antal nya arbetstillfällen är begränsade för svenska SIEs, kan en 

möjlig plattform för företag i behov av svenska arbetstagare i Hongkong skapa möjlighet för 

arbetstagare och arbetsgivare att mötas. Företag skulle då ges möjligheten att kontakta Swedcham 

som lägger upp anställningsannonsen åt dem, och därefter sålla bland lämpliga kandidater.  

 

I dagsläget rekryterar samtliga företag, men främst SEB, vanligtvis individer från en enhet i 

Sverige till företagets tillgängliga utlandstjänster - det vill säga expatriater. Det finns därmed en 

fördel att som nyexaminerad svensk inleda en karriär i Sverige, avancera inom företaget, och på 

så vis senare få möjligheten att flytta till en enhet i Hongkong. Detta tillvägagångssätt medför att 

SIEn istället benämns som expatriat. Dock innebär denna strategi en längre tidsram för individen 

att nå Hongkong, än vad en direkt flytt efter erhållen examen innebär. Taktiken ger heller inga 

garantier på att en omplacering till regionen kommer ske, då företagets expansionsstrategi kan 

förändras under anställningstiden.  

 

Som nämnt förekommer en ökad konkurrens om arbetsplatserna i Hongkong. Att påbörja en 

anställning i Sverige, för att i ett senare skede omlokaliseras, förklaras som en genväg för 

anställning i regionen. Författarna reflekterar kring möjligheten för de svenska företagen i 

Hongkong att även erbjuda praktikplatser åt svenska nyutexaminerade studenter. Det skulle 



Drömmen om Asien  2015-01-15 

35 

medföra, om inte i fler fasta anställningar, så i fler arbetstillfällen. På så vis skulle praktikanterna 

läras upp av företaget på plats i Hongkong, få företagskulturen implementerad och operationell 

erfarenhet, samtidigt som de erhåller kulturell medvetenhet i regionen. Det skulle ge företagen en 

kompetent lärling, med akademisk och inhemsk kulturell kunskap, som understödjer de tidigare 

anställda på företaget till en relativt liten kostnad, jämfört med vad kostnader för att omlokalisera 

en fast anställd från en enhet i Sverige skulle innebära. 

 

6.2 Slutsats 

Som utgångspunkt till denna studie presenterades allmän forskning gällande fenomenet SIE. Vad 

som nu har undersökts närmare är fenomenet ur ett svenskt perspektiv, vilket skapat en 

medvetenhet och kännedom om specifika möjligheter och utmaningar vid utlandsflytt till en 

internationell stad i Asien, i egenskap av SIE. Förutom skillnader mellan länder och städer, vad 

gäller efterfrågan på arbetskraft, förekommer även skillnader mellan företag och branscher 

verksamma inom en gemensam marknad. Dessutom ter sig uppfattningen kring fenomenet olika 

mellan företag och SIEs. Av resultaten från denna studie fastställer författarna, utifrån Hongkong 

som representativ marknad för Asien, att svenska företag efterfrågar SIEs som arbetskraft främst 

i och med deras karaktärsdrag. Explicita faktorer som fordras för att en SIE ska anses attraktiv på 

arbetsmarknaden, samt kriterier för att hantera de inbegripande utmaningar som föreligger vid 

utlandsarbete i Hongkong, kan konstateras. Bland de meriter som en SIE bör betrakta som 

särskilt värdefulla att understryka när de söker anställning är den inneboende viljan att utmanas, 

den kulturella anpassningsförmågan, utbytesstudier i värdlandet och de språkkunskaper dessa 

eventuellt har medfört. Dessutom innehar studiens SIEs akademisk examen, vilket utgör ett 

fundamentalt kriterium för de tjänster som är eftertraktade av svenskar i Hongkong.  

 

När de föreliggande utmaningarna jämförs med de existerande möjligheterna för en SIE som 

söker anställning i Hongkong, är utmaningarnas omfattning och de opåverkbara förhållanden 

som föreligger dominerande. Oelastisk arbetsmarknad, hög efterfrågan på anställning bland 

individer, SIEs brist på operationell erfarenhet och brist på professionellt nätverk utgör enligt 

författarna de mest betydande aspekterna i denna studie. Efterfrågan till att arbeta i Hongkong 

identifieras dessutom öka, och fordrar än mer konkurrens om arbetsplatserna i framtiden - vilket 

utgör en tilltagande utmaning för SIEs.  

 

Forskare har tidigare berört fenomenet SIE i generell bemärkelse, men denna studie belyser 

explicit svenska SIEs som varit på utbyte i Asien med önskan att återvända efter examen för 

arbete i världsdelen. Studien, som sammanfogar tidigare forskning med egna utförda 
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undersökningar, utmärker sig främst i och med data som påvisar en stark motivation hos SIEs, 

och att företag kan vinna på drivkraften som dessa innehar. För att denna tillgång ska kunna 

nyttjas av företagen behöver de, förutom att belysa utlandserfarenhet som en merit vid en 

förestående anställning, strukturera en adekvat strategi för att rekrytera och anställa SIEs. 

 

För att kunna dra en fullständig slutsats där Hongkong får representera hela Asiens marknad, bör 

affinitet rörande arbetsförhållanden beprövas i likartade internationella städer i Asien för att 

säkerställa och förstärka validiteten. Hongkong är som nämnt en förhållandevis fri ekonomi, 

vilket ger upphov till reflektion kring huruvida andra asiatiska storstäder, såsom Singapore, 

Shanghai, Kuala Lumpur, Bangkok och Tokyo, har lika öppna och tillämpbara västerländska 

standarder som Hongkong. Dessutom bör faktorer såsom svenska företags närvaro, 

omfattningen av svenska expatriater och utländska expatriater samt byråkratiska aspekter, 

undersökas och jämföras med nämnda städer och regioner för att se huruvida utfallet av studien 

kan appliceras på Asien. Om ovanstående faktorer är överensstämmande, menar författarna att 

studiens modell är representativ för hela Asien. 

 

6.2.1 Implikationer och vidare forskning 

Uppsatsens genomförande har utgått från den angivna tidsramen och de medel, i form av längd 

för uppsatsen och finansiering, som funnits till förfogande. Detta har inneburit en begränsad 

möjlighet till insamling av data, vilket gör att uppsatsen med fördel kan fördjupas för vidare 

forskning inom ämnet. Vid en mer omfattande studie kan forskarna förslagsvis genomföra en 

kvantitativ studie med enkäter inledningsvis, som innefattar ett stort antal kandidater, och på så 

vis urskilja individer som uppfyller samma kriterier som använts för denna studie för SIEs. 

Därefter kan forskarna lämpligen genomföra ett större antal intervjuer med individer från denna 

subgrupp, än vad denna studie innefattar. Om forskarfrågan granskas ur ett bredare perspektiv, 

menar författarna att en liknande undersökning kan göra sig intressant även i andra regioner och 

världsdelar, vilken kan genomföras med den modell författarna utformat i denna uppsats. Detta 

skulle generera i en jämförelse av svenska SIEs i en global dimension. Jämförelsens resultat kan 

sammanställas, och kartlägga SIEs spridning i världen. Utfallet skulle på så vis explicit påvisa vilka 

möjligheter och utmaningar som förekommer för svenska SIEs runt om i världen. 
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APPENDIX 1 – Kategorisering av expatriering 

(Doherty, Richardson and Thorn, 2013) 
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APPENDIX 2 – Matris för intervjuobjekt och företagsbesök 
 

Intervjuer (se Appendix 3-6) och informationsbesök har genomförts i Sverige och på plats i 

Hongkong under hösten 2014. 

 

Följande intervjuer och företagsbesök refereras i uppsatsen: 

 

RELEVANT MÅLGRUPP – Self-Initiated Expatriate 

Objekt Utbildning  Studier Praktik/Anställning Intervju, datum  

Felix Nordlind FEK kandidat, UU  Hongkong P: Generalkonsulatet, HK  Stockholm, 14/11/12 

   P: Swedcham, HK  

Edvard Månsson Civ.ing. master, KTH  Shanghai P: Swedcham, HK Hongkong, 14/11/11 

Niklas Olsson FEK kandidat, UU  Hongkong A: Scania, HK Hongkong, 14/11/11 

 

FÖRETAGSBESÖK 

Objekt Företag Åtagande  Intervju, datum                   

Carl Christensson SEB Head of Branch  Hongkong, 14/11/10 

Niklas Olsson Scania Retail Director  Hongkong, 14/11/11 

Eva Karlberg Swedcham General Manager  Hongkong, 14/11/11 

Gunilla Rödström Generalkonsulatet Vicekonsul  Hongkong, 14/11/11 

Eva Iding Gekko Managing Director  Hongkong, 14/11/12 

Kristina Liljas H&M Business Partner Controlling Hongkong, 14/11/13 

 

ÖVRIGA  

Objekt Företag Åtagande  Intervju, datum                   

Mirkka Määttä Uppsala universitet Studievägledare FEK  Uppsala, 14/11/10 

 

 

 

Förkortningar 

FEK Företagsekonomi 

Civ.ing. Civilingenjör 

UU Uppsala universitet 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 
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APPENDIX 3 – Intervju: Felix Nordlind 

Intervjuobjekt: Felix Nordlind, utbytesstudent i Hongkong läsåret 2011/2012. Praktikant i 

Hongkong läsåret 2013/14. Tidigare student på Uppsala universitet, Företagsekonomi. 

Datum: 2014-11-12 

Plats: Hotell Kung Carl, Stockholm 

Intervjuare: Petra Lindman, Medförfattare 

Frånvarande: Anna Reibring, Medförfattare 

--- 

Uppsatsens ämne och frågeställning presenteras.  

Intervjuobjektet godkänner ljudinspelning. 

 

Nu sitter jag här med Felix Nordlind, du pluggade i Uppsala? 

 Ja. 

När tog du examen? 

 Hösten 2012. 

Och då tog du en examen i företagsekonomi? 

 Ja. 

Vad gör du idag? 

 Idag pluggar jag kinesiska. 

När var det du var på utbyte i Hongkong? 

 Jag var på utbyte hösten 2011 och våren 2012, (1 år)  

Var det via universitet eller via en fristående organisation? 

 Det var via universitetet. 

Studerade du något som var relaterat till din utbildning? 

 Ja, ekonomi. 

Varför valde du just Hongkong? 

 Eftersom jag har bott i Kina innan, aldrig i Hongkong men jag har alltid velat vara  i Hongkong, och det 

verkade vara en spännande stad. Först tänkte jag välja Shanghai men jag tror att utbildningen är på högre 

nivå i Hongkong än andra delar av Kina.  

Vilka andra platser i Kina hade du bott på innan? 

 Först en liten stad i södra Kina, Dongguan, och sedan var jag i Beijing. 

Som utbytesstudent, upplevde du att skola och fritid spelade lika stor roll, eller blev det enbart det ena eller det 

andra? 

 Både och faktiskt, skola var väldigt kul men det var även mycket fokus utanför skolan. Så man reste mycket, 

man var ute och festade, så det var väldigt kul. 

Så man hann även se utanför själva Hongkong och själva regionen Hongkong låg i? 

 Alltså, själva regionen Hongkong ligger i är bara lika stort som en tredjedel av Gotland, men man kan ju 

hikea och sådant. Sen kan man ju resa runt till andra delar av Asien, som Filippinerna, Thailand, Vietnam. 
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Och det gjorde du där? 

 Ja Filippinerna åkte jag till, Greater China och Thailand. Nordkorea också. 

Va? 

 Ja, där var jag en vecka. 

En vecka i Nordkorea? Fick du vara där så länge? 

 Ja, genom skolan så det var kulturellt utbyte. 

Vad visste du under tiden som student om arbetsmöjligheter i Hongkong? 

 Jag lärde mig ganska mycket eftersom jag deltog i något som heter Young Professionals. Det är en 

organisation under Handelskammaren. tanken är att det ska vara en community för unga svenskar i 

Hongkong som både pluggar och jobbar där. Då hörde jag mig för mycket. Där träffar man även många 

företagsledare från SE-Banken, H&M och så, så så kunde man höra sig för. 

Visste du om redan innan du åkte till Hongkong att Young Professionals fanns? 

 Nej, det fick jag reda på där. 

Visste du om att Handelskammaren fanns i Hongkong? 

 Man hade ju hört talats om det men jag visste inte vad de gjorde. 

Var det du som sökte kontakt självmant eller var det de som hörde av sig till dig? 

 Hongkong är lite på det sättet att alla utlänningar umgås på samma ställen, så där träffade jag någon som 

var med i Young Professionals, sen gick jag på några events. 

Och då träffade du även folk som jobbade i Hongkong? Var det bara svenskar, eller även andra nationaliteter? 

 Genom Young Professionals var det bara svenskar, men man träffar ju folk hela tiden där. Det är så lätt att 

börja prata med folk ute, så där träffar man alla typer av människor. 

De som jobbade i Hongkong, hade de jobbat för samma företag på en annan ort och sedan flyttat på uppdrag av 

arbetsgivaren? 

 Ja det var det vanligaste. 

Det var alltså Expats? 

 Precis. 

Träffade du någon som självmant hade sökt sig direkt till Hongkong? 

 Ja, träffade en kille som jobbade på Scania. Han blev lokalanställd på Scania i Hongkong direkt efter att han 

hade varit på utbyte i Hongkong. Det börjar bli allt vanligare för företagen märker att det finns duktiga 

svenskar utomlands redan, så de slipper ha expatriates, som är rätt dyra. 

Rätt dyra, vad syftar du på då? 

 I och med att de (företagen) måste fixa saker som boende, dagisplats, skolplats och sådant vilket är väldigt 

dyrt i en stad som Hongkong.  

De som jobbade i Hongkong, jobbade de bara på svenska företag? 

 Det var mest svenska företag. Men i Hongkong var det även banker från andra länder, och då är de lite 

större. 

När du var på plats i Hongkong och gick på de här eventen som Young Professionals (YP) eller Svenska 

Handelskammaren anordnade, var det via “word-of-mouth” eller fick du information från Svenska 

handelskammaren där på plats? Hade de någon typ av community förutom YP? 

 Nä, det var via “word-of-mouth” som jag upptäckte YP, så sedan kontaktade jag dem och blev medlem. 



Drömmen om Asien  2015-01-15 

45 

Hade de någon typ av nyhetsbrev som de skickade ut och berättade om månadens event? 

 Ja, när man blev medlem och skrev upp sig så fick man nyhetsbrev 1-2 gånger i veckan. 

Vad var det i det här nyhetsbrevet då? 

 Olika events de hade, frikosytseminarium, företagsbesök och sådana saker. Så det var både 

Handelskammaren och Young Professionals. 

Men det var inte bara för fritid och umgänge utan även företagsrelaterat? 

 Det var mycket utbildning och sådana saker. 

Med grund för Asien eller för företaget i sig? 

 Ofta företag som presenterade, så det var mer om hur det företaget arbetar i Asien och hur man gör 

business i Asien. Sen var det även mycket företagsbesök som Uppsalaekonomerna gör, där man får åka till 

ett företag och de får berätta om sin verksamhet, hur de rekryterar och sådant. 

Hur rekryterade de till Asien? 

 Det var mest att man kom (YP på besök) till företagen och då förklarade de flesta att “vi har expats”, så om 

man vill börja jobba för SEB i Asien då får man börja i Sverige och sedan hoppas på att bli utskickad. Men 

ett företag som H&M som växer väldigt mycket, de lokalanställer. H&M är ju mycket större, SE-banken 

hade bara ca 80 anställda när jag var där, medan H&M hade flera hundra - och dem växer, SEB växer ju 

inte. 

Beror det på att H&M (som verkar inom detaljhandeln) och bankerna har olika företagskultur och struktur? 

Sedan kom du tillbaka till Sverige, och tog din examen. 

 Ja 

Sedan sökte du dig tillbaka till Hongkong?  

 Ja 

Varför då? 

 Jag läste en strökurs där på våren (VT 2013) och då skulle jag bestämma vad jag skulle göra efter examen 

och då surfade jag runt på hemsidor och då kom jag in på Generalkonsulatets hemsida. Först kollade jag på 

ambassader för jag är intresserad av offentliga sektorn. Men eftersom Hongkong inte har en ambassad så 

blev det ett konsulat och då gick jag in på den sidan och då stod det “Praktik för hösten 2013”.  Så då sökte 

jag det.  

Visste du alltså redan när du kom hem efter utbytet att du ville tillbaka till Hongkong eller var det en längtan som 

byggdes upp? 

 Ja, jag visste på en gång att jag ville tillbaka. Det var inget som kom allteftersom. 

Så det var ditt egna initiativ att söka den här platsen? 

 Ja. 

Var det upplevelser du hade haft som student i Hongkong som motiverade dig att åka tillbaka eller var det ett rent 

och skärt karriärmål? En kombination? 

 Mycket av det jag upplevde som student, absolut. 

Vad var det mest framträdande då, som fick dig att känna att du måste tillbaka? 

 Jag har alltid varit intresserad av Asien, har som sagt bott i Kina innan, jag är intresserad av regionen i sig, 

och jag har alltid planerat på en karriär i Asien eftersom jag tror att det finns en sådan otrolig 

utvecklingspotential där och när jag hade varit i Hongkong i ett år insåg jag att det här var en perfekt plats 
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att vara på. Det är en väldigt fri ekonomi, så det är inte så svårt att få arbetstillstånd. Det växer väldigt 

mycket, så Hongkong kändes bra. 

Var det anledningen till att du sökte dig dit som utbytesstudent också, att du visste att du ville jobba där i framtiden? 

 Ja jag ville prova på hur Hongkong var. Jag hade hört så mycket om det. 

Sedan fick du blodad tand? 

 Jepp, blodad tand. 

Visste du vilka andra jobb som fanns att söka, förutom det här på Generalkonsulatet? 

 Nej, det finns inte så mycket. Många tror att det finns hur många jobb som helst i Asien för att det växer så 

mycket, men det gör det inte. Det är väldigt många som söker sig till Asien, så de få jobb som finns rök ju 

direkt. Det är väldigt hög konkurrens så det enda som jag hittade var faktiskt Generalkonsulatet.  

När jobbade du där? 

 Hösten 2013. 

Vårterminen 2014, var du kvar i Asien då? 

 Då var jag på Handelskammaren i Hongkong. Efter Konsulatet ville jag vara kvar lite längre men hade inte 

hittat något fast jobb, jag hade inte heller sökt jätteaktivt och det är inte så lätt att hitta så jag fortsatte ett 

halvår till, men på handelskammaren. De sitter ju i samma lokaler som konsulatet. De hade sett mig jobba 

och dem behövde någon på våren. 

Var båda positionerna praktik då? 

 Båda var praktiker. 

Var de betalda? 

 Inte Konsulatet, men där fick man Centrala Studiestödsnämnden. 

Hur kom det sig? 

 Det är regeringen och utlandsmyndigheterna, när de har praktiker så måste det vara stött av CSN, vilket 

även betyder att man måste ha det som en kurs. Eftersom jag läser kinesiska hade jag en praktiktermin, det 

hade jag inte om jag bara hade läst ekonomi, så då slapp jag konkurrens från ekonomerna när jag sökte. 

Hade du läst kinesiska i Hongkong eller hade du börjat med det tidigare? 

 Jag läste det när jag bodde i Peking och när jag bodde i Uppsala, A, B och C-kursen på kvällar. 

Bodde du i Peking innan du började i Uppsala? 

 Ja, efter gymnasiet. Först var jag Engelska-lärare i södra Kina, i en liten by/stad. Jag var den enda 

utlänningen där. Sedan var jag i Peking i ett halvår, där läste jag kinesiska. Så ett år i Asien efter gymnasiet. 

(starkt att flytta ensam till Kina, utan andra västerlänningar) 

Nu återkommer jag till din tid i Hongkong. När du var på konsulatet och på svenska handelskammaren, vad hade du 

för arbetsuppgifter?  

 De skiljde sig väldigt mycket åt. På Konsulatet, det är väldigt litet Konsulat med bara sex anställda, jobbade 

jag direkt under han som är ambassadör, Generalkonsuln heter det. Så jag assisterade honom väldigt 

mycket. När han skulle skriva rapporter som han inte hann skriva så fick jag skriva dem. Vi hade även 

mycket delegationer som kom på besök, tre ministrar, designdelegationer eftersom det är en designmässa 

nu som vi har förberett i ett år. Så det var mycket representation för Sverige och ta hand om svenska 

delegationer och rapportera till UD (Utrikesdepartementet). 
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Om man jämför med vad du har studerat och dina övriga kompetenser, kände du att arbetsuppgifterna var på din 

nivå, under din nivå eller att du var underkvalificerad för uppgifterna? 

 Det var på min nivå, det anpassades väldigt mycket efter vad jag kunde göra. 

Kände du att du även utvecklades under din praktik? 

 Gud ja, absolut. Det gjorde jag verkligen. 

Hur då? 

 Man fick prova på det riktiga livet så att säga. Jag fick skriva dem här rapporterna och han (Generalkonsuln) 

var tydlig med vad han ville ha så det var inte som en akademisk uppsats, det var en rapport som skulle vara 

väldigt stiliserad på ett sätt, så jag fick lära mig hur man skriver sådana, jag fick även lära mig hur man tar 

emot i olika sammanhang, med ministrar närvarande. Så hur man förbereder ett sådant besök, och mycket 

organisation. 

För du har ju läst ekonomi, så det här var mer åt det organisatoriska? 

 Ja, organisation och management bland annat. Men nationalekonomin fick jag användning för när jag skulle 

skriva dem här rapporterna, mycket BNP-siffror, inflation och sådana saker. 

När du var på generalkonsulatet och Svenska Handelskammaren, vad hade du för kontakt med dåvarande svenska 

utbytesstudenter i Hongkong? 

 När jag var på handelskammaren så hade jag mer kontakt eftersom jag var ansvarig för YP, så då var det 

mitt uppdrag att hitta dem och få dem att bli medlemmar. 

Hur hittade du dem? 

 Vi hade många medlemmar som var på skolorna, så vi bad dem söka upp svenskarna. Det är väldigt tydligt 

vilka som är svenskar, Converse, jeans och vit Ralph Lauren-skjorta, det är så man hittar dem. SÅ dem var 

lätta att hitta. Då anordnade vi lite trevliga drinkar och sådan saker.  

Vilken ålder var dem i? 

 Universitetsstudenter, så ingen var väl över 24 i alla fall. 

De som kom till Hongkong, av utbytesstudenterna, vad har du för uppfattning att de hade för motiv för att söka sig 

dit? 

 Många ville till Asien, många hade hört talats om Hongkong men visste inte riktigt hur det är, det lät lite 

spännande. Det är oftast så att de har sökt Hongkong och Singapore, och rankat dem ungefär likadant för 

man har hört att det är de två stora städerna. Men de vet faktiskt inte så mycket om Hongkong utan det de 

vet är att de vill åka till en cool plats i Asien. 

En plats där det är mycket business, mycket som händer? 

 Precis, och så är även Hongkong och Singapores universitet högt rankade. Jag tror att man går in och kollar 

sådana rankningar först och utgår från dem. 

Du sa att du anordnade olika events och drinkar för de här utbytesstudenterna. Hur ofta var de och vad gjorde ni? 

 Vi hade After-work en gång i månaden, vi hade en pub-runda första veckan så det skulle vara en kick-off så 

att de skulle vilja gå med i YP och så fixade vi olika hike-turer och hyrde en Yacht (stor fritidsbåt) och åkte 

ut med någon söndag. Vi anordnande även Påsk, Midsommar och lite svenska aktiviteter men det var mer 

för de som jobbade där och som saknade det. Studenterna ville ju mer äta Dim-Sums än sill. 

Studentetern, fick du intrycket av att de ville tillbaka till Hongkong och arbeta senare? 
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 Alla var ju absolut intresserade av det, men sen när de hörde hur det ser ut med möjligheterna, så kanske 

det inte gick. Till exempel juridikstudenter de frågade ju Mannheimer Swartling (en svensk juristfirma med 

kontor i Hongkong) när vi var på besök hos dem, “hur ser det ut” och då sa dem je att det var väldigt svårt 

att få just Hongkong. Så de blev lite avskräckta, ekonomistudenterna… de flesta ville faktiskt tillbaka men 

sen när man kommer hem till Sverige och väl ska börja planera för att söka till Hongkong igen, då ger man 

upp ofta. 

Varför då? 

 Det finns inga utannonserade jobb, utan det är tvår vägar man får välja emellan; antingen försöker man bli 

utskickad av ett företag eller börjar direkt, och om man börjar direkt så måste man ha kontakter där för att 

hitta de här jobben för de är inte utannonserade. Man får även väldigt låg lön jämfört med Sverige, tufft att 

hitta bostad, socialt umgänge...det är inte som när man pluggar där för då umgås ju man med dem man 

pluggar med, men att börja jobba är en annan grej. 

De som väl fick jobb där sen, som killen på Scania du nämnde tidigare. 

 Ja, han är en av få. 

Vad var det som gjorde att han fick jobb i så fall? 

 Jag vet inte, han hade väl tur tror jag. Det beror på vilka man träffar. 

Så svenska handelskammaren gjorde alltså ingenting för att hjälpa gamla utbytesstudenter att få jobb? 

 Nej, handelskammaren är ju där för sina medlemmar, och det är företagen. Det är där pengarna kommer 

ifrån och det är där man ska lägga tid på det. Så det var faktiskt jag som fick ta hand om de här mejlen (när 

jag hade praktik där), det kom kanske 5 mejl per dag där folk eller ja, ungdomar, frågade om praktik och 

jobb och då hänvisade vi bara till vår hemsida och att man själv ska ta kontakt med företagen. 

5 mejl per dag låter ganska mycket. 

 Jo men det är väldigt många som vill till Asien och tror att det bara är att höra av sig och säga “hej jag vill 

jobba i Asien”, men så är det verkligen inte. 

De tror att svenska handelskammaren fungerar som en arbetsförmedling? 

 Precis, alla gör det, och det fungerar tyvärr inte så. Man måste själv ta hand om företagen. 

Tror du att handelskammaren skulle kunna göra något rent praktiskt för att återetablera dem som ändå har varit på 

utbyte i Asien, som vill tillbaka och jobba? 

 Alltså, om man har varit aktiv och varit med i YP till exempel, då har man ju ett nätverk och känner folk 

och får höra av sig med dem. Det är ju en community som man får vara aktiv i. Man får inte förvänta sig att 

handelskammaren med 2 och en halv anställd ska hjälpa dig att få jobb för dem resurserna har dem inte 

tyvärr. Handelskammaren skulle ju kunna lägga upp jobbannonser men det är så få sådana typer av 

annonser som finns. 

Tror du att fler kommer att återvända till Hongkong än vad det har varit hittills? 

 Antalet utbytesstudenter har väl kanske dubblats på 3 år, när jag var där var det bara ett fåtal svenskar, nu är 

det mer än dubbelt så många som kommer, så skolorna i Hongkong och Uppsala har väl märkt att det finns 

ett otroligt sug efter Hongkong. Så de har ökat antal platser, det är fler som kommer dit. Så det är säkert fler 

som vill söka jobb där. Och världen blir mer globaliserad så ja, kanske. 

Ser du att det var många som kom dit på eget initiativ, och sedan sökte jobb på plats? 
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 Ja, det är väl någon som har gjort det men det är som sagt väldigt svårt. Många som säger att de vill jobba i 

Hongkong och sedan ger upp den drömmen när de inser hur svårt det är, så det är inte så många. 

Förutom H&M som faktiskt expanderar men anställer mycket lokala förmågor, Scania, SEB, de anställer alltså inte 

flera i Hongkong nu? 

 SEB tar ju från Stockholmskontoret ofta, för de vill ju att man är upptränad innan, och det vill de flesta 

industriföretagen också för de är mer konservativa och vill att man ska ha kunskap från Sverige innan man 

blir utskickad. 

När du sökte dig tillbaka till Hongkong, kände du att ditt nätverk underlättade för dig? 

 Absolut. 

Hur kände du av det? 

 Näe, det här att jag fick gå på intervju och sedan blev erbjuden ett fast jobb på H&M det är för att jag 

kände dem där. 

Så du blev erbjuden jobb på H&M? 

 Ja, men jag fick inget visum för det jobbet var i Shanghai. 

Varför fick du inget visum, är det så svårt när man ändå redan har ett jobberbjudande? 

 I Kina är det så att de är väldigt protektionistiska, de vill att deras nyutexaminerade studenter ska få jobb 

och då säger de till företagen att man måste ha två års relevant arbetserfarenhet vilket betyder att jag måste 

jobba på H&M (i Sverige) i två år innan jag får visum, men detta är bara i Main Land China, så är det inte i 

Hongkong. Hongkong har det lite lättare.  

Varför har Hongkong det lättare? 

 För Hongkong har egna lagar, det är som ett eget land och som sagt, de jobbar ju efter att vara  en så fri 

ekonomi som möjligt. Jag tror de är högst rankade i världen när det gäller ekonomisk frihet, och därför är 

det lättare, och de satsar på att vara en internationell stad. 

Så de här visumreglerna gäller alltså inte i Hongkong? 

 Nej. 

Vad är det för regler där? 

 Det vet jag faktiskt inte, men det är väl att företaget vill anställa en, och då ska de kunna säga att “vi vill ha 

Felix för att han kan svenska”, så de måste ha en anledning till att de tar en svenska istället för en 

Hongkongnes, men det brukar inte vara så svårt att argumentera för i Hongkong. Desto svårare i Kina. 

Hongkong är lite av ett undantag? 

 Ja, när det gäller allt. Språk, ekonomi, rättsystem som funkar, yttrandefrihet. 

Om man ser litegrann på framtiden, hur ser du att svenska handelskammaren skulle kunna ha för system eller 

underlätta för gamla utbytesstudenter som vill tillbaka eller för svenskar i överlag? 

 De har inget egenintresse av att förbättra för studenter för det är inte deras primära mål. Vad som skulle 

kunna få dem att satsa mer på att fixa jobb åt studenter det är om företagen explicit ber om det, att det blir 

en stor grej att företagen känner att vi behöver svensk kompetens här, men vi vill inte ha dyra expats, och 

då frågar handelskammaren “har ni studenter som ni vet”, och då kanske det kan bli någon typ av service 

som handelskammaren har. 

Så handelskammaren funkar alltså som deras (företagens) tjänsteföretag? 
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 Det är företagens intresseorganisation, så det är som Svenskt Näringsliv här att de ska representera 

företagen. 

Så efterfrågan måste komma från företagen först och främst? 

 Precis. 

Ser du att fler företagsbesök som YP anordnar skulle kunna vara en väg att gå? 

 Det var ju min idé när jag började där för det var ju jag som ökade det antalet. När jag var där som student 

var det kanske 1 eller 2 företagsbesök, när jag jobbade där fick jag upp det till 8 stycken kanske, lite mer 

olika branscher. Vi besökte allt från Ericsson till Scania till H&M till SEB, för jag tror att om studenter går 

på det här och får träffa företagen så är det större chans att de kan få bli anställda. För om de (företagen) 

får ett mejl, du vet man får ju väldigt många mejl av folk som söker och då slänger man det ofta, men om 

man träffar personen, face to face, så är det kanske lättare. Så jag tror dem här företagsträffarna är bra 

eftersom man ger en kontakt på företaget. 

Och de företagen som var där, var det något som sa rent ut att “vi kommer expandera och vi vill ha svenskar som 

jobbar här”? 

 H&M, de är det tydligaste exemplet. 

Var det undantaget som bekräftar regeln? 

 De var ett undantag för de växer otroligt mycket, jag vet även att många har fått jobb på till exempel EF 

(språkreseföretag). De har ett stort kontor i Hongkong. 

Vad är det typ av jobb då? Språklärare? 

 Näe, då är det typ att dem då koordinerar och liksom är...organiserar deras verksamhet i Asien. 

Ser du att man behövde arbetserfarenhet innan man sökte sig självmant till Hongkong? 

 Det beror på jobbet. Det är svårt att säga. Men man märker vilka företag som är lite yngre och vilka som är 

lite konservativa. 

Hur tar det sig i utryck? 

 Bankerna och industriföretagen är väldigt konservativa, de anser att kunskap och erfarenhet är väldigt 

viktigt. Unga företag som H&M och EF de anser att driv är viktigare… att man är driven liksom och att det 

bevisar mer än kunskap. 

Så bankerna och industriföretagen anser mer att du ska ha företagskulturen implementerad i dig innan du blir 

utskickad? 

 Ja och att du lärt dig företaget och jobbat på företaget. Bevisat att du är duktig. Då ska man ha kört i 

Sverige, 2 år. De flesta sa det. Jag frågade alla företagsledare vad jag kunde göra för att få jobb där och då sa 

industriföretagen och bankerna att du måste ha jobbat i Sverige först. 

 

Intervjun avslutades. 
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APPENDIX 4 – Intervju: Edvard Månsson 

Intervjuobjekt: Edvard Månsson, Greencarrier Graduate Intern på Swedcham (Swedish Chamber 

of Commerce) i Hongkong. Tidigare student på KTH, Civilingenjör. 

Datum: 2014-11-11 

Plats: Swedcham, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong 

Kong 

Intervjuare: Anna Reibring, Medförfattare 

Frånvarande: Petra Lindman, Medförfattare 

--- 

Uppsatsens ämne och frågeställning presenteras.  

Intervjuobjektet godkänner ljudinspelning. 

 

Har Swedcham mycket kontakt med utbytesstudenter och nyexaminerade studenter? I vilket syfte verkar ni för 

dessa? 

 Alltså vi har ju lite kontakt med utbytesstudenter genom Young Professionals, men annars inte så mycket. 

Förutom nu då med Uppsala universitet och Asia Week här i Hongkong. 

Vad fick dig att söka dig till Asien och Hongkong? 

 Jag har alltid haft en generell nyfikenhet till Asien och Kina. Jag ville lära mig mandarin. 

Var det ett medvetet val rent karriärmässigt att lära dig mandarin? 

 Ja, men det var det nog. 99 var jag och besökte Peking och jag ville kunna mandarin. 

Du förklarade att “Kina har blivit så globalt, och att det känns som att det är här man ska vara”. Generellt sett, om 

du ser på hela din karriär och din livsvision, är det lite så du känner att du vill vara - i framkanten av utvecklingen? 

Har du höga mål? 

 Absolut! Ja, jag har satt höga mål, och ribban ganska högt för mig själv. Men när jag skulle ut och söka 

jobb, så ville jag ha kinesiska i bagaget. Så det var därför jag började plugga det. Jag gillar språk men hade 

också vetskapen att Kina kommer explodera. Vilket det fortfarande är i processen att göra. Kina blir bara 

mäktigare och mäktigare. Så det var ett medvetet karriärsval. Och nu när jag väl är här så känner jag att jag 

kommer spendera x antal år i den här delen av världen innan jag känner att det är dags att flytta hem. 

Du ser dig alltså stanna här ett tag framöver? 

 Ja, innan jag kommer till det skedet att jag vill skaffa familj och sådär för då är de sociala fördelarna av att 

vara i Sverige oslagbara. Men jag tycker att Sverige kan vara lite ospännande i den här åldern. Det händer 

mer grejer utanför Sverige.  

Kanske speciellt när du har varit här och kan jämföra mot Sverige. 

 Ja, precis. 

Om du bara ser till kammaren; jobbar ni någonting med, förutom era internships här, andra företag. Fungerar 

kammaren även som en portal där studenter från Sverige kan söka jobb genom er? Så fungerar det nämligen lite i 

USA, att kammarna lägger upp tjänster åt företagen. 

 Det är svårt att definiera kammare, för de fyller ofta väldigt olika funktioner från land till land, eller stad till 

stad till och med. Här i Hongkong så har vi egentligen inga sådana tjänster. Vi är inga konsulter. Till 
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exempel får vi ofta förfrågningar från företag i Sverige som kanske vill sourca en produkt som de vill ha 

hjälp med. “Nu tillverkar vi det här, var kan vi hippa några lämpliga leverantörer för den här delen?” Dvs 

tillverkare i fastlands-Kina. Och då skulle brittiska kammaren gladeligen skicka det till sina konsulter och 

säga “hjälp dessa fixa någonting” och tar sedan betalt för den tjänsten, men på denna kammare så skickar vi 

det vidare till Business of Sweden. Vi arbetar bara som en medlemsorganisation för våra 

företagsmedlemmar och vi har egentligen ingenting med utsidan att göra. 

Så det är alltså inte så att svenska företag kommer till er för att de behöver hjälp att tillsätta en tjänst, där de föredrar 

en svensk person? 

 Om ett företag säger till oss att de har en tjänst ledig och att de vill att vi ska promota det, då gör vi det. 

Men vi har det inte satt det i system. Vi får ofta sporadiska mail som kan vara “Nu kommer jag till 

Hongkong och jag skulle jättegärna jobba på det här företaget, kan ni hjälpa mig” då hänvisar vi direkt till 

företaget. Och vi har som policy att vi inte lämnar ut direktkontakt till chefer och liknande. De vill inte bli 

besvärade. 

Är det många svenskar som ser er som en arbetsportal? 

 Ja, det är många som gör det. De mailar oss och säger att de vill komma hit och jobba. Och undrar hur de 

ska gå till väga. Då hänvisar vi till vår Member Director och så visas en lista på de företag som finns här, så 

kan de gå till företaget direkt. För det här har ju också företag yttrat att de vill ju att folk ska visa 

framfötterna, man vill inte bara få en standardiserad ansökan, utan man vill ju gärna anställa någon som har 

ett yttrat behov av att komma till just det här företaget för just de här anledningarna. 

Har du fått någon känsla av vad de här personerna som kontaktar er har för kvaliteter, vad de är ute efter och varför 

de vill komma till Hongkong?  

 Mest är det unga studenter, nyexaminerade. Nu har ju inte jag varit här superlänge, men de vibbar som jag 

har fått är att det är folk som är här och pluggar i Hongkong, nyfikna på Asien och känner att Asien är fullt 

av möjligheter. Men jag tror att folk ser det lite som en genväg att kontakta oss direkt, och hoppas allting 

bara ska lösa sig, men då är vi ganska snabba på att påminna om att det är inte så lätt. Så som sagt, vi 

fokuserar på att hjälpa våra medlemmar. Allting som kommer utifrån, det har egentligen ingenting med oss 

att göra. Vi pekar gärna folk i rätt riktning, till exempel folk som frågar om sourcing, de skickas till Business 

of Sweden. Folk som frågar om saker som har med konsulatet att göra, visum och allt sådant, då säger vi att 

då ska ni prata med dem. Vi fokuserar inåt på våra medlemmar, och vad de har för behov. Det är vår prio. 

Vilka egenskaper tycker du är en typisk svensk ung person som man ska anställa bör ha för att lyckas här i Asien? 

 För att man ska lyckas här..alltså. Då ska man nog gärna ha varit i Kina, alltså minst något slags utbyte. 

Gärna språkkunskaper. Det som man ofta märker på tjänster som är erbjudna här i Kina är att det är många 

som kräver att man har mandarin flytande i både tal och skrift. Men sen finns det också tjänster som inte 

kräver det, som bara kräver flytande engelska. Men, har du någon slags mandarin.. Jag menar basic basic, så 

kommer det ses som attraktivt. Och sen att man har koll på kulturen, och kulturella skillnader.  

Huruvida berest man är, tror du att det är av stor betydelse? Alltså det behöver inte vara Asien, utan generellt sätt. 

 Om jag talar för mig själv så är det erfarenhet av Kina specifikt som är av vikt. Kina är så pass unikt.  Ju 

mer tid du har spenderat i Kina, desto mer attraktiv kommer du vara, vilket är ganska uppenbart. Men jag 

tror att det är speciellt så i Kina för det är väldigt annorlunda mot alla ställen och det är inte alla som kan 

anpassa sig tror jag.  
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Avslutningsvis. Vad tror ni är den främsta anledningen (motiv) till att studenter söker sig till att arbeta utomlands - i 

Asien? Finns det någon röd tråd för dessa individer? 

 Jag tror generellt sett att de är nyfikna, har höga karriärsmål. Sen blir det en alltmer global värld, man får 

närhet till allt. Jag triggas av utmaning osv. Jag kan tänka mig att det är något flera som vill hit efterfrågar. 

Tack! 

 

Intervjun avslutades. 
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APPENDIX 5 – Intervju: Niklas Olsson 

Intervjuobjekt: Niklas Olsson, Retail Director på Scaina i Hongkong. Befodrad till Head of Retail 

i januari 2015. Tidigare student på Uppsala Universitet, Företagsekonomi. 

Datum: 2014-11-11 

Plats: Scania, Jumbo Plaza, 6 Choi Fai Street, Sheung Shui, Hong Kong 

Intervjuare: Anna Reibring, Medförfattare 

Frånvarande: Petra Lindman, Medförfattare 

--- 

Uppsatsens ämne och frågeställning presenteras.  

Anteckningar fördes till intervjun. 

 

Hur kommer det sig att du hamnade på Scania i Hong Kong? 

 Innan jag började mina studier på Uppsala universitet så reste jag runt i Asien, främst Kina. Jag märkte hur 

“handikappad” jag var då jag inte kunde kinesiska, utan endast svenska och engelska. Jag fick verkligen 

mersmak för Asien/Kina och bestämde mig då för att lära mig mandarin. När jag kom hem började jag läsa 

på Uppsala universitet (företagsekonomi) och bestämde mig då för att åka på utbyte till Hong Kong. När 

jag var här kände jag att jag inte ville åka hem efter utbytet. På den tiden var det inte lika hårt gällande var 

man skrev sin kandidatuppsats, så jag fick stanna kvar i Hong Kong och skriva uppsatsen på distans. Jag 

gjorde då min uppsats baserat på Scania, och fick på så sätt in en fot i företaget här. 

Hur hamnade du på den posten du är idag? 

 Jag sökte flera poster både här i Hong Kong, däribland på detta Scania-kontor, men även andra ställen i 

Asien. Jag valde till slut denna tjänst här på Scania, jag kände att det verkade mest spännande.  

Varför tror du de ville anställa dig? 

 I och med att jag är svensk, Scania är svenskt, och det faktum att jag kan mandarin var nog betydande. Men 

sen tror jag i slutändan att det handlar väldigt mycket om personlighet och det driv man har. När jag kom 

hit var dessutom Scania i väldigt expansion, så de behövde mycket folk. 

Hur ser framtiden ut för dig? 

 I januari kommer jag faktiskt befordras till Head of Retail här på Scania.  

Ser du dig fortsätta arbeta här på Scania/Hong Kong ett bra tag framöver? Hur ser du på framtiden? 

 Jag ser mig på Scania en bra tid framöver. Blir kul nu med min nya tjänst också. Men sen är jag inte 

främmande för att testa något helt annat, och prova en helt ny location för att utmanas. 

 

Intervjun avslutades. 
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APPENDIX 6 – Utvandringsstatistik, Sverige 

 

Statistik för svenskars utvandring. 

 

Utgivare 1: Inge Göransson, Utredare, Avdelningen för befolkning och välfärd, Statistiska 

Centralbyrån 

Statistik hämtad: 2014-12-12 

Utgivare 2: Statistiska Centralbyråns webbaserade statistikportal: 

Statistik hämtad: 2014-10-10 (Uppdateras kontinuerligt) 

 

 

   

2000 2013 Förändring 

Utvandring till hela världen* 34 981 50 715 Ökning +45% 

Utvandring till hela världen (20-29 år) 9 350 14 205 Ökning +52% 

Utvandring till Asien** 1 467 (4,2 %)° 
2 570 (5,1 

%)° 
Ökning +75% 

Utvandring till Kina** 240 (0,7 %)° 459 (0,9 %)° Ökning +91% 

 
     * Utvandrare till hela världen som omfattar alla med svenskt medborgarskap. 

 ** Utvandrare till Asien respektive Kina som omfattar alla som är födda i Sverige och innehar svenskt 

medborgarskap. 

° Andel av den totala utvandringen till hela världen, med svenskt medborgarskap. 
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APPENDIX 7 – Intervju: Mirkka Määttä Pescador 

Intervjuobjekt: Mirkka Määttä Pescador, Koordinator för utbytesstudier på Företagsekonomiska 

Institutionen, Uppsala Universitet. 

Datum: 2014-11-10 

Plats: Intervjuobjektets kontor på Företagsekonomiska Institutionen, Ekonomikum, Uppsala 

Universitet. 

Intervjuare: Petra Lindman, Medförfattare. 

Frånvarande: Anna Reibring 

 

Hur länge har ni haft utbyte med Hongkong eller Shanghai? 

 I Hongkong har vi samarbete med två universitet, Hongkong Polytechnic sedan 2003 och HK University 

of Science and Technology sedan 2013. Om man räknar med den student som reser i vår är det redan 5 

stycken studenter som har åkt till det senaste universitetet. 

Har ni någon kontakt med de studenter som kommer tillbaka från utbyten? 

 Alla studenter som har åkt på utbyte, när de kommer tillbaka så skriver de en reseberättelse till oss, och 

sedan bjuder vi in alla som vill till informationsmöten och rekryterings- och marknadsföringsevent. Så det 

är inte så att vi träffar alla och har en intervju med alla om hur dem har haft det, men antingen så när de 

besöker oss för att de har frågor efter utbytet, så kan man ju få höra lite om deras erfarenheter. Oftast så 

har ju dem som varit på utbyte varit jättenöjda när de kommer hem, och tycker det har varit det bästa dem 

har gjort och så. 

Har du något minne av ifall någon av de hemkomna utbytesstudenterna uttryckt en önskan om att åka tillbaka och 

jobba i Asien efter sitt utbyte. 

 Nej, inte direkt som jag har stött på. Men det kan ju mycket väl vara så, när de ansöker om utbyte så läser vi 

igenom deras personliga brev och motiveringar, och då är det ju många som intresserar sig för just HK och 

Shanghai och andra länder i Asien är ju väldigt lockade av det här “affärscentrat”. 

Har ni också kontakt med Svenska Handelskammaren i Hongkong t.ex.? 

 Nej 

Så du vet inte hur dem också gör på plats för att välkomna utbytesstudenter? 

 Nej, det vet jag inte. Ibland får vi ju höra från olika ambassadörer som bjuder in studenter till olika event, 

nyligen var det i Kanada, men annars så ingenting som jag inte kommer ihåg faktiskt. I alla fall inte från 

Hongkong eller Shanghai. 

 

Ni har haft det här samarbetet med Honkong Polytechnic sedan 2003, 11 år blir det nu. Har de första som åkte ut, 

har du någon vetskap om ifall de senare sökte någon utlandstjänst i Hongkong? 

 Det kan jag inte svara på, tyvärr. 

Men ni har haft studenter som har åkt dit ända sedan samarbetet startade? 

 Ja, varje år har vi haft studenter som har åkt dit sedan det startade. Hongkong är ju ett utav vår populäraste 

länder i Asien. 

Varför är det så tror du? 
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 Ja, det är ju en väldigt stor metropol med väldigt internationellt, och för företagsekonomer så är det ju 

väldigt intressant miljö för det händer mycket inom business där, och det är ett bra sätt att knyta kontakter 

och det är liksom långt bort så det känns exotiskt, men även väldigt internationellt ändå set det blir inte 

alldeles för exotiskt. Det känns liksom lite lagom. 

De som åker dit, är det första gången de åker till den delen av Asien eller Hongkong, utifrån deras personliga brev? 

 Det kan jag inte svara på heller. 

 

Intervjun avslutades. 
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APPENDIX 8 – Statistik från Företagsekonomiska institutionen 

 

Antal svenska studenter från Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, till 

värduniversiteten i Hongkong:  

– Hong Kong Polytechnic University 

– Hongkong University of Science & Technology 

 

Utgivare: Mirkka Määttä, Studievägledare, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet 

Statistik hämtad: 2014-11-10 

 

 

HONG KONG 
  

   Hong Kong Polytechnic University 

Läsår Studenter 
 2002/2003 0 
 2003/2004 3 
 2004/2005 6 
 2005/2006 6 
 2006/2007 6 
 2007/2008 7 
 2008/2009 6 
 2009/2010 3 
 2010/2011 4 
 2011/2012 4 
 2012/2013 6 
 2013/2014 5 
 2014/2015 4 
 

   Hong Kong University of Science & Technology 

Läsår Studenter 
 2013/2014 3 
 2014/2015 2 
  

 

 


