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Abstrakt 
Titel: De jämställda expatsen - en analys av indiska medarbetares attityder och beteenden mot 

sina svenska kollegor. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

Författare: Jenny Bredmar & Thérèse Savmyr.  

Handledare: Jonas Kågström  

Datum: 9 juni 2016.  

Syfte: Studiens övergripande syfte var att bygga vidare på tidigare forskning genom att 

undersöka och studera hur indiska värdlandsmedborgarna (dvs. Host Country Nationals 

(HCN)) ser på svenska manliga och kvinnliga expats och hur deras uppfattningar påverkar 

utgruppskategorisering. Detta gjordes genom att testa Varma et al. (2011) modell för 

självkategorisering och om den var tillämplig även under andra kulturella betingelser än de 

som redan ingår i deras modell. 

Metod: Data inhämtades från 145 respondenter från två svenska multinationella 

organisationer (dvs. Multinational Enterprises (MNE)) belägna i södra Indien. 

Respondenterna svarade på en enkät som hade antingen en manlig eller kvinnlig profil, där de 

fick besvara påståenden om hur de skulle uppfatta expats och i vilken utsträckning de skulle 

vara villiga att ge den hypotetiska expat rollinformation och socialt stöd. Enkäten var 

utformad av Professor Varma och distribuerades till företag 1 som en webb-enkät och till 

företag 2 delade vi personligen ut enkäterna i Bangalore. Vi fick även möjligheten att samtala 

med expats på plats vilket gjordes för att få en djupare förståelse för våra resultat.  

Resultat och slutsats: Som förutspåddes var kollektivism, etnocentrism, anpassning och lika 

värderingar negativt relaterade till utgruppskategorisering. Vidare var utgruppskategorisering 

negativt relaterat till socialt stöd och rollinformation. Däremot fann vi ett intressant fynd där 

indiska HCN inte skiljer mellan könen när det kommer till deras uppfattningar och 

utgruppskategorisering av expats.  

Förslag till fortsatt forskning: Forskning bör undersöka hur HCN uppfattar sina indiska 

kvinnliga medarbetare jämfört med svenska kvinnliga medarbetare. För att vidare utforska om 

nationalitet går före kön i Indien. Vidare anser vi att fler kvalitativa studier bör göras kring 

HCN för att ta reda på om det finns ytterligare variabler som är med och påverkar HCNs 

kategorisering av expats. 

Uppsatsens bidrag: Denna studie utvidgar den befintliga litteraturen kring kvinnliga expats 

samt hittat en ny variabel, anpassning, som är med och förklarar utgruppskategoriseringen.  

Nyckelbegrepp: Kvinnliga expats, HCN, utgruppskategorisering, MNE. 



 

Abstract 

Title: The equal expats: an analysis of the Indian employees’ attitudes and behaviours’ toward 

their Swedish colleagues. 

Level: Bachelor's thesis in Business Administration. 

Authors: Jenny Bredmar & Therese Savmyr. 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: June 9, 2016. 

Purpose: This study's overall aim is to build on recent research, by examining and investigate 

the Indian host country nationals (HCN) perception on Swedish male and female expats and 

how their beliefs affects outgroup categorization. This is done by testing Varma et al. (2011) 

model for self -categorization and if it is applicable in other cultural condition than those 

already included in their model 

Method: Data were collected from 145 respondents from two Swedish Multinational 

Enterprises (MNE) located in Southern India. Respondents answered a questionnaire that had 

either a male or female profile, where they had to answer assertion about how they would 

perceive the expat and to what extent they would be willing to give the hypothetical expat role 

information and social support. The questionnaire was designed by Professor Varma and was 

distributed to company 1 through a web survey and was handed out in person to company 2 in 

Bangalore. We also had the opportunity to talk with the expats in Bangalore which was done 

to get a deeper understanding of our results. 

Results and Conclusion: As we predicted collectivism, ethnocentrism, adjustment and 

similar values was negatively related to outgroup categorization. Furthermore, the outgroup 

categorization was negatively related to social support and role information. However, an 

interesting finding where that Indian HCN does not distinguish between the sexes when it 

comes to their perceptions and outgroup categorization of expats. 

Suggestions for future research: Research should examine how HCN perceive their Indian 

female employees compared with Swedish female employees. To further explore if the 

nationality comes before gender in India. Furthermore, we believe that more qualitative 

studies should be done about the HCN to find out if there are additional variables that 

influence HCNs categorization of expats. 

Orginality/value: This study extends the existing literature on female expats and we found a 

new variable, adjustment, which influence the outgroup categorization. 

Key concepts: Female expats, HCN, outgroup categorization, MNE. 



 

 

 

Förord 

Vi vill med denna sida tillägna ett stort tack till alla som varit med och gjort vår uppsatsresa 

till en fantastisk upplevelse. Att få möjligheten att resa till ett främmande land som Indien och 

möta så många inspirerande människor har verkligen berikat våra liv med nya kunskaper och 

erfarenheter.  

Stort tack till vår handledare Jonas Kågström för ditt stöd, tålamod och ovärderliga feedback. 

Du tvekade aldrig på att vi skulle genomföra resan till Indien och klara av denna uppsats. Det 

är vi oerhört tacksamma för.  

Vi vill även tacka vår examinator Lars-Johan Åge för dina goda råd och vägledning under 

uppsatsens gång. Dina synpunkter har hjälpt oss att utföra och slutföra vårt arbete.  

Ett stort tack till samtliga respondenterna som tog sig tid och svarade på vår enkät och de 

expats som vi fick möjlighet att samtala med. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. 

Avslutningsvis vill vi tacka de kontakter som vi hade på de två företagen för er hjälp att nå ut 

till respondenterna och expats. Även ni har varit ovärderliga och stöttat oss när vi behövde det 

som mest.  
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1. Inledning             
 

1.1 Problematisering                        

Under många år har länder som Kina och Indien haft en snabb tillväxt (Gupta & Bashtar, 2016, 

s. 184; Banerjee, Prabhu & Chandy, 2015, s. 15). Multinationella företag (MNE) har den senaste 

tiden dramatiskt ökat sin verksamhet i Asien och speciellt i Indien (Pichler, Varma & Budhwar, 

2012, s. 915). Med den ökade globaliseringen hårdnar även konkurrensen på den internationella 

marknaden och MNE måste därför hela tiden ligga i framkant och finna sina specifika 

konkurrensfördelar. För att MNE ska lyckas i framväxande marknader som Indien behöver 

företag ha ett långsiktigt fokus och en djupare förståelse för de unika blandningar av de olika 

interna landskulturer som råder i landet (Gupta & Bashtar, 2016, s. 198). Indier är mycket 

relationsdrivna och företag måste lägga vikt vid den faktorn när de bygger förtroende med 

värdlandsmedborgarna (HCNs) (Gupat & Bashtar, 2016, s. 198). 

 

En konkurrensfördel utgörs av de anställda som representerar humankapitalet (Cole & 

McNulty, 2011, s. 144). Det är nödvändigt att attrahera, utveckla och behålla anställda med 

internationell kunskap och erfarenhet (Harzing, 2002, s. 375) vilket gör att det uppkommer ett 

allt större behov av expats inom internationella uppdrag (Varma, Toh & Budhwar, 2006, s. 122; 

Insch, McIntyre & Napier, 2008, s. 19; Varma & Russell, 2016, s. 201). Definitionen av en 

expat är en anställd som är stationerad utomlands inom den egna organisationen, vilket kan 

inkludera både kortvariga och långvariga uppdrag (Varma och Russell, 2016, s. 201). Expats 

har en strategisk roll för att uppnå specifika organisatoriska mål och behov (Harzing, 2002, s. 

375) och är en viktig komponent för organisatoriskt lärande men samtidigt väldigt kostsam 

(Bakel, Oudenhoven & Gerritsen 2015, s. 26). De indirekta och direkta kostnaderna involverar 

urvalet av expats, träning samt kulturella anpassningar för expats och deras familjer (Kraimer, 

Wayne & Jaworski, 2001, s. 91; Bakel et al., 2015, s. 26). 

 

Ett internationellt uppdrag kräver att expats har förmågan att hantera nya arbetsuppgifter, 

ansvar, förväntningar och samtidigt anpassa sig till de nya kulturella normer som kan påverka 

arbetssituationen (Yan, Zhu, & Hall, 2002, s. 388). Många företag anser idag att 

utlandstjänstgöring är en nödvändighet när det kommer till att utveckla potentiella chefer till 

högre positioner för att säkerställa organisationens globala expansion. Detta möjliggör en ”win-
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win” situation, där både organisatoriskt lärande och enskilda intressen kan maximeras (Yan et 

al. 2002, s. 388). 

 

MNE behöver allt fler expats för klara av den ökade konkurrens som finns på den globala 

marknaden. Emellertid är det svårt att finna medarbetare som är villiga att acceptera 

internationella uppdrag, vilket kan bero på stress som uppkommer av de kulturella skillnaderna 

(Velde, Bossink & Jansen, 2005, s. 82; Cole & McNulty, 2011, s. 145).  I och med svårigheterna 

är det nödvändigt att företag utvidgar sin kvot av kandidater och ser bortom de traditionella 

expats som nästan uteslutande varit män (Cole & McNulty, 2011, s. 145). Det paradoxala är att 

kvinnlig arbetskraft har ökat på den internationella marknaden över de två senaste decennierna 

men inte alls i relation med expansionen av MNE. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade 

när det kommer till internationella uppdrag (Tung, 2004, s. 243; Varma & Russell, 2016, s. 

201). Företagens “glastak” för kvinnor är fortfarande en utmaning för många organisationer 

och inte nog med det, kvinnliga chefer står nu inför ett nytt glastak när det kommer till 

utlandsuppdrag, den så kallade “glasbarriären” (Insch et al., 2008, s. 19). 

 

Många företag tycks ha negativa uppfattningar kring kvinnliga expats och har en tro att detta 

skapar kostsamma processer (Selmer & Leung, 2002, s. 350). Företaget skapar en strategisk 

nackdel för sig själva eftersom de uppfattar kvinnliga expats som mindre kapabla än deras 

manliga motsvarigheter. Forskning tyder emellertid på att kvinnliga och manliga expats 

anpassas likartat inom olika kulturer, dock utsätts kvinnor för fler utmaningar och 

föreställningar (Selmer & Leungs, 2002, s. 355). 

                   

Kvinnliga expats anses idag vara en viktig källa för globala företag där det finns en växande 

acceptans att jämställdhet kan vara fördel för företags prestanda (Cole & McNulty, 2011, s. 

145) ändå är fördelningen skev. Orsaken kan hänföras till en eller flera av följande 

föreställningar (1) Företags ovillighet att skicka kvinnor (2) Kvinnor är okapabla eller ovilliga 

att anta sådana uppdrag (3) värdländer är inte mottaglig för kvinnligt inflytande (Adler, 1984, 

s. 87). 

 

Föreställningen om att företagen inte vill skicka kvinnor på utlandsuppdrag kan ha att göra med 

den långsamma tillväxten av kvinnor på utlandsuppdrag i kombination med dessa myter. Även 

om det finns en blygsam ökning av kvinnliga expats i den aktuella statistiken, är det en 

stagnation i ökningen som visar på att det finns ett betydande underskott av kvinnliga expats 
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(Varma & Russell, 2016, s. 201). Detta skapar en ”glasbarriär” som förhindrar kvinnor att uppnå 

den ”win-win” situation som många företag idag strävar efter (Tung, 2004, s. 244; Yan et al. 

2002, s. 388). Kvinnor förnekas på så sätt möjligheten att kvalificeras till globala ledare (Tung, 

2004, s. 244). 

 

Den andra föreställningen, att kvinnor är okapabla eller ovilliga att anta utlandsuppdrag, har 

påvisats av flertalet forskare vara myter då kvinnor faktiskt är villiga att ta sig an utlands 

uppdrag. Det har emellertid visats att de besitter samma mentala kapacitet att klara av tuffa 

kulturella skillnader även i länder med låg kvinnlig arbetskraft (Adler, 1984, s. 87; Tung, 2004, 

s. 244; Varma et al., 2006, s. 117). Forskning visar att kvinnor oftast besitter de personliga 

karaktärsdrag som är associerade med framgång inom utlandsuppdrag (Cole & McNulty, 2011, 

s. 145). De karaktärsdrag som behövs är förmågan att hantera internationella samförstånd, 

hantera flera uppgifter samtidigt, arbeta jämställt och ha emotionellt engagemang (Tung, 2004, 

s. 145). Ledarskapsstilar som “the female advantage” eller “the feminine-in-management” 

återspeglar framgång för både män och kvinnor i relationsdrivna länder som finns i Asien och 

Latinamerika (Adler, 2002, s. 750). 

 

Den tredje föreställningen, att värdländerna inte är mottagliga för kvinnligt inflytande kan ses 

som ett missförstånd då många företag tror att värdlandsmedborgare (HCN) har fördomar kring 

kvinnliga chefer (Varma & Russell, 2016, s. 218). Den forskning som finns kring denna 

problematik handlar främst om HCNs villighet att stötta expats, då social kontakt med HCN, 

både på och utanför arbetet, kan ha omfattande fördelar för expats (Olsen & Martins, 2011, s. 

313; Bakel et al., 2015, s. 26). Oavsett kön, har det funnits stor enighet om att social interaktion 

och socialt stöd under det globala uppdragen är kritiska faktorer för kulturell anpassning. Medan 

social interaktion och socialt stöd är viktigt för både manliga och kvinnliga expats, har den 

senaste forskningen funnit att inverkan av dessa två faktorer är av särskild vikt för kvinnor 

(Caligiuri & Lazarova, 2002, s. 762). Social interaktion och socialt stöd från HCN resulterar i 

en känsla av acceptans, tillhörighet och tillfredsställelse som verkar för att underlätta 

tvärkulturell anpassning (Caligiuri & Lazarova, 2002, s. 766; Bakel et al., 2015, s. 26).  De 

värderingar, övertygelser och attityder i värdkulturen kan var och en representera en del av 

pusslet som kan öka förståelsen kring hur HCN förhåller sig till kön (Sinangil & Ones, 2003, s. 

465). 
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Självkategorisering är ett begrepp som enligt Varma, Toh och Budhwar (2006, s. 114) beskriver 

att individer tenderar att kategorisera sig själva och andra som delar av en in- eller utgrupp 

baserat på upplevda skillnader. Vidare menar de att individer skulle vara mer benägna att visa 

positiva beteenden gentemot personer som bedöms tillhöra in-gruppen och uppvisa negativa 

beteenden mot utgruppsmedlemmar. Varmas, Pichlers och Budhwars (2011, s. 113) forskning 

tyder på att HCNs kategorisering av expats är beroende av deras uppfattade likheter inom bland 

annat värderingar, kollektivism och etnocentrism.  

 

Varma et al. (2006, s. 118) har även påvisat att kön kan ha en betydelse för hur HCN 

kategoriserar expats. Eftersom enbart ett fåtal kvinnor tilldelas expatuppdrag beskriver Pitchler, 

Varma och Budhwar (2012, s. 922) att deras närvaro kan anses som en unik händelse där deras 

fysiska skillnader är direkt märkbara vilket gör att HCN utgruppskategoriserar dem i större 

utsträckning. Varma et al. (2006, s. 118) påvisar emellertid att HCN från Indien kan 

kategorisera kvinnor i både in- och ut- grupper. Även Adler (1994, s. 14) påpekar att kvinnliga 

expats främst ses som utlänningar snarare än kvinnor vilket resulterar i en motverkan mot 

eventuella negativa effekter från HCN som kan komma från medborgare i ett mansdominerande 

land som Indien.  

 

Varma et al (2006, s. 119) förklarar vidare att det behövs bättre förståelse för hur expats 

kategoriseras, inte enbart Nordamerikanska expats i norra Indien som de har studerat, vilket de 

poängterar inte nödvändigtvis reflekterar hela Indiens uppfattningar och beteenden kring 

kvinnliga expats.  Det är tydligt att kategorisering av expats har en betydande roll för deras 

framgång och vi vill i denna studie undersöka hur HCN från södra Indien kategoriserar svenska 

expats för att bidra till forskningsfältet. Vår studie bygger vidare på Varmas et al. (2006) 

forskning som har gjorts i norra Indien, där resultatet tyder på att nordamerikanska kvinnliga 

expats föredras som medarbetare framför manliga. Med vår studie vill vi även testa tidigare 

forskningsresultat för att utveckla teorin inom området. De tre tydliga forskningsgapen som 

framträder i vår studie är hur HCN från södra Indien uppfattar kvinnliga och manliga expats 

från Sverige. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur indiska HCN ser på svenska manliga och kvinnliga expats och hur 

deras uppfattningar påverkar utgruppskategorisering. Detta görs genom att testa Varma et al. 

(2011) modell för självkategorisering och om den är tillämplig även under andra kulturella 

betingelser än de som redan ingår i deras modell. 

 

Nyckelbegrepp: MNE, kvinnliga expats, HCN, självkategorisering. 

 

1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att fokusera på HCNs perspektiv för att se hur de uppfattar svenska 

kvinnlig expats i södra Indien. Detta är i enlighet med Varma et al., (2006, s. 119) som beskriver 

att det behövs mer forskning kring HCNs beteende och attityder mot kvinnliga expats i andra 

delar av Indien. Vår avgränsning, att förstå hur svenska kvinnliga expats i södra Indien uppfattas 

av indiska HCN görs alltså ur ett teorietiskt och praktiskt perspektiv.  

 

Vi har valt att enbart undersöka Adlers (1984) tredje föreställning och inte hennes första två 

som handlar om att kvinnor är ovilliga och okapabla att anta uppdragen eller att företagen är 

ovilliga att skicka kvinnliga expats är. Detta eftersom tidigare forskning har fokuserat på 

organisationen och expats egna roll för framgång (Varma et al., 2006, s. 118). HCNs 

uppfattningar och beteenden kring expats är enligt Shortland (2009, s. 378) en viktig faktor för 

expats framgång och behöver undersökas mer. Vi har därför valt att avgränsa oss och enbart 

fokusera på HCNs attityder och beteenden mot expats.  

 

Vi avgränsar oss till endast en bransch, tillverkningsindustrin, i södra Indien på grund av att 

den är en framväxande och mansdominerande industri som kan ge värdefulla insikter kring 

synen på kvinnliga expats. Vi valde att endast studera företag belägna i Bangalore eftersom 

Varma et al. (2006, s. 119) beskriver att forskning behöver utforska olika delar av Indien.  
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2. Teori        

             

2.1  Expats                              

Global expansion har även blivit ett allt viktigare strategiskt utvecklingsverktyg för många 

företag, vilket har lett till en betydande ökning av tvärkulturella interaktioner och expats 

uppdrag (Hyung Park, Lea Abbott & Werner, 2014, s. 280). Organisationer skickar anställda 

från hemlandet för att övervaka, tillhandahålla rätt kunskapsöverföring (Björkman, Barner-

Rasmussen, & Li, 2004, s. 447) och dela organisationens värderingar istället för att anställa 

lokal personal (Harrisson, Shaffer & Bhaskar-Shrinivas, 2004, s. 211). Som tidigare 

diskuterades i problematiseringen så kan ett expatuppdrag definieras som en anställd som är 

stationerad utomlands inom den egna organisationen, vanligtvis under en begränsad tid 

(Salamin & Hanappi 2014, s. 344; Varma & Russell, 2016, s. 201) och i den här studien antas 

denna breda definition på expats. Ett expatuppdrag kan ha många olika organisatoriska 

funktioner inom MNE såsom 1) formella uppdrag med direkt kontroll, 2) informella 

kommunikatörer och 3) styrfunktionen som socialiserare eller spridare av organisationskultur 

(Harzing, 2002, s. 372). Det finns även vissa förväntningar på personen som antar 

utlandsuppdraget. Det krävs att personen kan hantera tvärkulturellt ledarskap och utveckla 

sociala nätverk där dessa sammanhangsspecifika sociala kunskaper har visat sig vara en 

avgörande framgångsfaktor (Harvey & Moeller, 2009, s. 276).   

  

Forskningen beskriver en ökad efterfrågan på expats (Rosenbusch, Cerny & Earnest, 2015, s. 

405; Salamin & Hanappi, 2014, s. 344; Kooskora & Bekker, 2007, s. 70), speciellt i BRICS 

länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika) (Rosenbusch, Cerny II & Earnest, 2015, 

s. 405). Detta är en följd av expansionerna av MNE och deras behov att skicka expats till de 

nya marknaderna för att etablera och hantera den nya verksamheten (Varma, Pichler, Budhwar, 

& Kupferer, 2012, s. 754). Företag gynnas även av att ha personal på utlandsuppdrag eftersom 

det blir en konkurrensfördel att ha personer med tvärkulturella erfarenheter inom organisationen 

(Cole & McNulty, 2011, s. 144). 

 

2.1.1 Utmaningar för expats 

Det finns emellertid ett motstånd i att anta utlandsuppdrag vilket gäller för både män och 

kvinnor (Kraimer et al., 2001, s. 91; Cloe & McNulty, 2011, s. 158; van der Velde, Bossink & 

Jansen, 2005, s. 82). Motståndet finns då utlandsuppdrag kan föra med sig olika stressfaktorer 
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som både är yrkesmässiga, personliga och kulturella (Rossenbusch, et al., 2015, s. 406). De 

yrkesmässiga kan associeras med att inte lyckas med den nya rollen. De personliga och 

kulturella stressfaktorerna kan bland annat hänföras till medföljande familjs välmående och 

kulturella anpassning (Rosenbusch et al., 2014, s. 417). Stress och dålig anpassning leder till 

att expats presterar sämre, eller till och med väljer att avbryta uppdraget (Takeuchi, 2010, s. 

1059).    

 

Det har visat sig att stressnivåerna är relaterade till expats förmåga till anpassning (Firth,et al., 

2014, s. 295) vilket kan vara en stor utmaning och en svår process (Firth et al., 2014, s. 294). 

Flertalet artiklar inom tvärkulturell anpassning har betonat den avgörande betydelsen av 

anpassningsförmåga för framgångsrika expats (Firth et al., 2014, s. 281; Rosenbusch et al., 

2015, s. 421; Takeuchi, 2010, s. 1058). Tvärkulturell anpassning kan definieras som graden av 

en persons psykiska komfort och förtrogenhet av olika aspekter av en främmande miljö 

(Salamin & Davoine, 2015, s. 185). 

 

Den mest inflytelserika teoretiska modellen kring expats tvärkulturella anpassning är den som 

föreslås av Black, Mendenhall och Oddou (1991) och används än idag (Salamin & Davoine, 

2015, s. 185). Denna modell stödjer idén att förväntningar som är formade i hemlandet 

underlättar anpassningen i värdlandet (Takeuchi, 2010, s. 1059; Salamin & Davoine, 2015, s. 

185). De fem komponenterna som uppkommer i Black et al. (1991, s. 293) modell är: (1) 

utbildning före avresa, (2) tidigare utlandserfarenhet, (3) organisatoriska urvalsmekanismer, (4) 

individuella färdigheter, och (5) icke arbetsrelaterade faktorer. De tre första dimensionerna 

beskriver problem som existerar före expats lämnar hemlandet och de återstående två 

komponenterna blir aktuella när expats anländer till utlandsuppdraget (Black et al., 1991, s. 

293). 

 

Dimensionerna som kan påverkas innan avresa har visat sig innehålla flera faktorer, såsom 

tidigare internationell erfarenhet och utbildning. Värdlandsanpassning har visat sig påverkas av 

olika individuella, organisatoriska och icke-arbetsrelaterade faktorer (Kraimer et al., 2001, s. 

93; Bhaskar-Shrinivas et al, 2005, s. 275). Anpassningsförmågan i värdlandet består av en 

flerdimensionell konceptualisering där forskare skiljer mellan tre huvudsakliga dimensioner: 1) 

generell-, 2) interaktion- och 3) arbetsrelaterad- anpassning (Firth et al., 2014, s. 281; 

Rosenbusch et al., 2015, s. 421; Black et al., 1991, s. 304; Kraimer, et al., 2001, s. 92). 
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1. Generell anpassning hänvisar till komforten i samband med olika aspekter av 

värdkulturella miljöer såsom levnadsförhållanden, mat eller sjukvård;  

2. interaktionsanpassning hänvisar till komforten i samband med att umgås med 

värdlandmedborgare, både inom och utanför arbetet; och  

3. arbetsrelaterad anpassning hänvisar till komforten i samband med arbetskrav och 

uppgifter på uppdraget (Black et al., 1991, s. 304; Salamin & Davoine, 2015, s. 185; 

Rosenbusch et al., 2015, s. 407). 

 

Förutom dessa tre dimensioner har forskare även funnit att personlighetsdrag är viktiga faktorer 

till anpassningsförmågan (Koveshnikov, Wechtler & Dejoux, 2014, s. 362). Emellertid har 

andra studier visat att det inte enbart går att fokusera på expats och dess förmåga att anpassa 

sig utan medföljande familj, hemorganisationen och HCN påverkar även anpassningen (Toh & 

Denisi, 2007, s. 294; Takeuchi, 2010, s. 1059). HCNs attityder, beteende och uppfattning om 

expats har visats ha en stor betydelse för expats förmåga till anpassning och framgång på 

uppdraget (Toh & Denisi, 2007, s. 294). När det finns en lite skillnad mellan HCNs och expats 

organisatoriska normer och regler, påverkas anpassningen positivt och hemorganisationen kan 

influera detta genom att anställa rätt person (Ramsey, 2005, s. 392). 

 

2.2  Kvinnliga Expats 

Forskning har länge fokuserat nästan uteslutande på manliga expats där kvinnors roll i 

utlandsammanhang begränsats, i bästa fall som en “släpande maka” (Salamin & Hanappi, 2014, 

s. 344, Culpan & Wright, 2002, s. 795). Medan de första kvinnliga expatsstudierna publicerades 

på 1970-talet har forskning om kvinnor på internationella uppdrag kommit att få mer betydande 

plats under 1980-talet. Sedan dess har forskning om kvinnliga expats vuxit och kunskap kring 

kvinnors erfarenheter i de olika stadierna av expatscykeln har kraftigt ökat senaste tiden 

(Salamin & Hanappi, 2014, s. 345). Mycket har skrivits om de egenskaper och kunskaper som 

behövs av globala ledare, emellertid förblir det ett faktum att kvinnor ofta utesluts från de 

ledande positionerna (Tung, 2004, s. 250). Så länge kvinnor fortfarande är underrepresenterade 

i internationella sammanhang kommer de att sakna möjligheten att förvärva de tvärkulturella 

erfarenheterna som krävs av en global ledare (Tung, 2004, s. 243). 
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Ökningen av kvinnor i arbetslivet har varit en av de stora förändringarna i struktureringen av 

arbetskraft under de senaste åren och denna trend förväntas fortsätta växa (Linehan & Scullion, 

2004, s. 392). Kvinnor har blivit en aktiv del i den inhemska organisationen, emellertid finns 

det fortfarande en brist på kvinnligt deltagande i den internationella sfären (Linehan & Scullion, 

2004, s. 411; Tzeng, 2006, s. 389). Detta är även en utmaning för MNE då brist på mångfald 

bland medlemmarna i den högre ledningsgruppen skapar homogenitet som kan leda till dåliga 

och dyrbara beslut. Ett annat problem som MNE står inför kan hänföras till att kvinnliga chefer 

upplever en begränsning i sina möjligheter att nå ledande positioner. Detta på grund av deras 

bristande utlandserfarenhet (Insch et al., 2008, s. 21) och att kvinnor först blir betraktade som 

kandidater till expatuppdrag när de förmår att ha en balans mellan arbete och privatliv. 

Samtidigt behöver de bevisa för organisationen att de kan arbeta lika bra eller hårdare än sina 

manliga motsvarigheter (Linehan & Scullion, 2001, s. 397). 

 

Flertalet forskare beskriver behovet av att utvidga urvalsstorleken till både kvinnliga och 

manliga kandidater, detta för att företag ska hitta rätt person för uppdragen och skapa 

konkurrensfördelar genom mångfald (Varma & Russell, 2016, s. 214; Adler, 2002, s. 756; 

Vance & McNulty, 2014, s. 37; Salamin & Hanappi, 2014, s. 344; Kooskora & Bekker, 2007, 

s. 70; Salamin & Davoinne, 2015, s. 197). Avsaknaden av kvinnliga expats beror ofta på att 

företag “favoriserar” män vilket inte enbart utgör ett brott mot etik och rättvisa, utan är en 

ineffektiv användning av MNEs urvalsstorlek (Vance & McNulty, 2014, s. 37). Det finns även 

två tillsynes motsatta perspektiv kring kvinnor och män, där den ena sidan säger att “kvinnor 

och män är exakt lika” och den andra säger att “kvinnor och män är påtagligt annorlunda”. De 

olika perspektiven kring kvinnor/män har en stor inverkan på utbuden av internationella 

uppdrag, där många företag enbart skickar kvinnor på utlandsuppdrag när de har förkastats av 

män (Tzeng, 2006, s. 389). 

 

Med tanke på den inneboende tveksamheten som finns behöver globala chefer och forskare 

förstå både beteende och perceptuella likheter kontra olikheter på ett sådant sätt att de 

underlättar organisatoriskt effektivitet. Det första steget mot ett sådant är att öka antalet kvinnor 

oavsett likheter/olikheter för att företagets potentiella talangurval ska öka (Adler, 2002, s. 755). 

Det är med andra ord viktigt att organisationer erkänner skillnader utan att döma kvinnor eller 

män som överlägsna. Företag kan genom att utnyttja kvinnor och mäns unika stilar ha förmågan 

att skapa synergieffekter som främjar konkurrensfördelarna (Adler, 2002, s. 755). En studie 
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fann att män och kvinnors arbetsinsats bedömdes likartade inom internationella sammanhang 

och att anställning av fler kvinnor skulle höja kvaliteten på mångfalden inom organisationen 

(Sinangil & Ones, 2003, s. 470). Allt fler globala företag har insett att homogenitet inte fungerar 

längre för att sticka ut på marknaden, nu handlar det snarare om mångfald inom 

organisationerna (Cole & McNulty, 2011, s. 144).  Däremot är det förvånansvärt få företag som 

har nått ett stadium där de utnyttjar mångfald, som manligt/kvinnligt för att dra det till sin fördel. 

Lika skrämmande är det att få kvinnor har haft möjligheten att använda sig av sina styrkor 

genomgående i globala positioner (Adler, 2002, s. 744). 

 

Forskning visar även att kvinnliga expats är mindre benägna att uppfylla sina karriärsmål inom 

sina organisationer än deras manliga motsvarigheter (Selmer & Leung, 2002, s. 353; Wood, 

2008, s. 623). Det finns också ett trevande tecken på att kvinnor kan betrakta sin utlandsposition 

som en mindre användbar karriärmöjlighet än män (Vance & McNulty, 2014, s. 37). En 

förklaring kan vara att människor har svårt att övervinna uppfattningar om lämpligheten hos 

kvinnor i internationella uppdrag. En annan förklaring kan vara att organisationer i allmänhet 

tenderar att fokusera på talang identifiering snarare än på lärande och utveckling (Selmer & 

Leung, 2002, s. 354). 

 

Det finns studier som tyder på att kvinnor kan ha svagare anpassningsnivåer beroende på vilket 

land de arbetar inom (Caligiuri & Tung, 1999, s. 777) då det finns forskningsresultat som visar 

att det existerar svårigheter för kvinnor att anpassa sig till länder med låg andel kvinnliga chefer 

(Culpan & Wright, 2002, s. 795). Däremot visar senare forskning att kvinnor är lika bra som 

män på att anpassa sig till nya miljöer (Salamin & Davoinne, 2015, s. 197; Bhatti, Sundram & 

Hoe, 2012, s. 32) och nå samma framgång som sina manliga kollegor även om de arbetar i ett 

land med låg andel kvinnor i arbetskraften (Caligiuri & Tung, 1999, s. 777; Cole & McNulty, 

2011, s. 144). Kvinnor anpassas bättre inom vissa dimensioner, särskilt de som rör interaktion 

(Selmer & Leung, 2002, s. 355; Haslberger 2010, s. 12) och arbetsrelaterad anpassning 

(Salamin & Davoine, 2015, s. 197). Samtidigt fann studier ingen signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor i fråga om generell anpassning (Salamin & Davoine, 2015, s. 197). 

2.2.1 Glastak                                          

Trots att allt fler kvinnor kommer in på arbetsmarknaden misslyckas de med att nå de högsta 

chefspositionerna vilket har blivit orsaken till den betydande forskningen och debatter inom de 

internationella sammanhangen (Linehan & Scullion, 2001, s. 392). Idag anses det fördelaktigt 

att ha internationell erfarenhet när personer kandiderar till en chefsposition även i hemlandet 
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och expatuppdragen är en språngbräda till dessa högre befattningar (Insch et al., 2008, s. 22). 

Studier visar att kvinnor når barriärer i sin karriärsutveckling mycket snabbare än männen inom 

samma organisation, de konfronteras med ett “glastak” (Linehan & Scullion, 2001, s. 395). 

Många hinder ligger framför kvinnor när de vill utveckla sina karriärmöjligheter och en av dem 

är könstereotyper som fortsätter att påverka attityder kring kvinnors lämplighet i ledande 

befattningar (Wood, 2008, s. 634, Shortland, 2009, s. 378). Dessa stereotyper skapar inte bara 

ett glastak för kvinnor i hemlandet utan även en glasbarriär när de söker sig till utlandsuppdrag 

(Varma & Russell, 2016, s. 206).   

 

2.2.2 Glasbarriär                                

“Glasbarriären” beskriver stereotypa antaganden gjorda av hemorganisationen, som handlar om 

kvinnliga chefers tillgänglighet, lämplighet och preferenser för internationella uppdrag 

(Mandelker, 1994, refererad i Lineham & Walsh, 1999, s. 264).             

 

De kvinnor som klarar av att bryta “glastaket” kan mötas av ett ytterligare hinder, vilket kallas 

för “glasbarriären”. Detta hinder begränsar kvinnors tillgång till den internationella marknaden 

(Salamin & Hanappi, 2014, s. 344; Insch et al., 2008, s. 22; Varma & Russell, 2016, s. 206; 

Tung, 2004, s. 244). Stereotypa antaganden att kvinnor inte är mottagliga och accepterade i 

världlandet kan vara en av orsakerna till att kvinnor finner en allmän brist på förtroende från 

huvudkontoret (Salamin & Davoine, 2015, s. 197; Fischlmayr, 2002, s. 781). Kvinnor som 

önskar anta utlandsuppdrag behöver därför vara mer proaktiva i hanteringen av sina karriärer 

(Insch et al., 2008, s. 23; Linehan & Scullion, 2004, s. 410), emellertid behöver MNEs även 

bryta de hinder och antaganden som fortfarande lever kvar (Insch et al., 2008, s. 24). MNEs bör 

se över sina nuvarande företags policys och rutiner för att sålla ut de könsfördomar som finns 

(Insch et al., 2008, s. 23). När det gäller företagets prestationer har glasbarriären även skapat 

problem då företag står inför stora utmaningar att fylla dessa positioner. På grund av bristande 

möjligheter för avancemang till högre nivåer inom organisationen väljer kompetenta kvinnliga 

chefer på lägre nivå att lämna organisationen (Insch et al., 2008, s. 22). De kan även välja att 

inte aktivt driva sina karriär mot internationella positioner (Stroh, Varma & Valy-Durbin, 2000, 

s. 249), vilket bildar en negativ spiral som hämmar mångfalden (Insch et al., 2008, s. 22). 
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Många kvinnliga expats har däremot lyckats vända de uppenbara begränsningarna till sin fördel 

på flera sätt. För det första upplever kvinnor att det är lättare att sticka ut i det övervägande 

mansdominerade näringslivet på den internationella marknaden (Tung, 2004, s. 250; Stroh et 

al., 2000, s. 248). För det andra, finns det ett allmänt antagande att kvinnliga expats är 

exceptionellt välkvalificerade eftersom företagen har utsett dem till dessa positioner (Tung, 

2004, s. 248). Detta påvisar dock inte att fördomar mot kvinnor existerar, men att graden 

varierar från land till land (Stroh et al., 2000, s. 251; Haslberger, 2010, s. 12). 

 

En studie fann att män inte ansåg att kvinnliga expats var lika framgångsrika inom 

internationella sammanhang som sina manliga motsvarigheter. Således kvarstår en bias bland 

män mot lämpligheten att ha kvinnor på internationella uppdrag. Denna ogrundade stereotyp 

som innehavs av män på huvudkontor och utomlands är en del av en djup och genomgripande 

kulturell artefakt som lever kvar än idag (Vance & McNulty, 2014, s. 50). 

 

2.3 Adlers föreställningar   

För mer än ett kvarts sekel sedan publicerade Adler (1984) en artikel som försökte reda ut varför 

kvinnor är underrepresenterade på de internationella uppdragen. Hon var en av de första som 

försökte kartlägga detta nya forskningsområde (Altman & Shortland, 2008, s. 204). Hon 

konstaterade att det hade skett en ökning av Nordamerikanska kvinnor på internationella poster 

från närmare 0 procent (1970) till 3 procent (1984). I sin studie hittade Alder (1984, s. 87) tre 

föreställningar till den låga andelen kvinnliga expats. Mycket av forskningen efter Alders 

(1984) upptäckter kan delas in under en eller flera av dessa myter (Altman & Shortland, 2008, 

s. 202) och här nedan kommer en presentation av föreställningarna och forskningens 

resultat.           

 

2.3.1 Första föreställningen               

Den första föreställningen handlar om att kvinnor är okapabla eller ovilliga att acceptera 

utlandsuppdrag (Adler, 1984, s. 87). Det finns olika variabler som påverkar om en person är 

villig att acceptera ett utlandsuppdrag (van der Velde et al., 2005, s. 99). Kvinnor påverkas av 

sin livssituation, psykologiska faktorer (van der Velde et al., 2005, s. 97) och familjebarriärer 

(Tharenou, 2008, s. 195).  Män å andra sidan påverkas av rationella beslut och familjebarriärer 

(van der Velde et al., 2005, s. 97). Organisationer behöver således anpassa utlandsuppdraget till 
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individen och inte ha en identisk mall när de söker efter expats för att undvika stereotypa 

antaganden angående män och kvinnor (van der Velde et al., 2005, s. 101). 

 

Det finns studier som visar att män är mer villiga att anta utlandsuppdrag i större utsträckning 

än kvinnor (van der Velde et al., 2005, s. 95). Dock visar flera andra studier att det inte finns 

någon skillnad mellan könen och viljan att anta utlandsuppdrag (Tung, 2004, s. 251; Adler, 

1984, s. 88; Wang & Bu, 2004, s. 696; Tharenou, 2008, s. 183; Varma, Stroh & Schmitt, 2002, 

s. 94). Den primära upptäckten av nästan alla studier har varit att den första myten är just en 

myt. Majoriteten av de kvinnliga deltagarna uttrycker intresse för internationella uppdrag och 

rapporterar att de skulle acceptera sådana positioner (Varma & Stroh, 2001, s. 382). En studie 

visar i själva verket att kvinnor är mer benägna än män att acceptera ett utlandsuppdrag även 

om deras familj motsatte sig detta (Tung, 2004, s. 250). 

 

Forskning visar även att kvinnor är kapabla och framgångsrika på utlandsuppdrag (Mathur-

Helm, 2002, s. 26; Alder, 1984, s. 88; Adler, 1994, s. 37; Tung, 2004, s. 251) och kvinnor verkar 

ha vissa kompetenser som gör dem särskilt lämpliga för att övervinna internationella hinder 

(Tung, 2004, s. 250). En studie fann att manliga expats uppfattades ha bättre kompetens inom 

områden som teknisk skicklighet och produktivitet, samtidigt som kvinnliga expats ansågs ha 

högre kompetens när det kom till att hantera företagskontakter och relationer i allmänhet (Bhatti 

et al., 2012, s. 32). Forskare har identifierat olika ledarskapsstilar som oftast bedrivs av 

kvinnliga expats och som kan bidra till bättre prestanda i MNEs jämfört med deras manliga 

motsvarigheter (Bhatti et al., 2012, s. 32; Cole & McNulty, 2011, s. 145; Varma et al., 2006, s. 

116). I själva verket kan vissa feminina egenskaper göra dem extra lämpliga för vissa länder  

(Tung, 2004, s. 251). 

 

Däremot finns det en utbredd underskattning hos kvinnor som söker sig till utlandsuppdrag. 

Flera forskare har sett att kvinnor kämpar med ett lägre självförtroende än män (Linehan & 

Scullion, 2004, s. 406; Fischlmayr, 2002, s. 780) och underskattar då sin egen förmåga att 

hantera uppdrag utomlands (Culpan & Wright, 2002, s. 798). Det är viktigt att kvinnor förstår 

att de är lika kapabla som män att bli framgångsrika på de internationella uppdragen och att 

de stereotypa antagandena behöver brytas ner och motbevisas (Gupta & Bhaskar, 2016, s. 

186; Caligiuri & Cascio, 1999, s. 400; Linehan & Scullion, 2004, s. 436). Kvinnornas egna 
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tankar verkar vara ett hinder för dem då många agerar i enlighet med de stereotypa 

förväntningarna och underskattar sina egna förmågor (Fischlmayr, 2002, s.781). 

 

2.3.2 Andra föreställningen      

Den andra föreställningen handlar om att företagen inte vill skicka kvinnor på expatsuppdrag 

(Adler, 1984, s. 86). Medan Adler (1984) fann att myten var sann, har senare forskning 

rapporterat blandade resultat (Varma & Stoch, 2001, s. 384; Hutchings, French & Hatcher, 

2008, s. 385). Många kvinnor stöter på hinder från hemorganisationen när de söker sig till 

utlandsuppdrag (Shortland, 2009, s. 377). Som nämnts ovan om glastaket och glasbarriären 

visar forskning att organisationer fortfarande har könsstereotypa uppfattningar (Tzeng, 2006, s. 

379; Wood, 2008, s. 623; Shortland; 2009, s. 378; Caligiuri & Bonache, 2016, s. 133; Salamin 

& Davoine, 2015, s. 196). 

 

Det har länge funnits bevis för att familj och organisationsstöd verkar vara särskilt avgörande 

för kvinnliga expats inom internationella sammanhang (Caligiuri & Casio, 1999, s. 402; 

Fischlmayr & Kollinger 2010, s. 455; Vance & McNulty, 2014, s. 50). När personer upplever 

högt organisatoriskt stöd kommer organisationerna uppleva ett högre engagemang, 

arbetsinvolvering, prestationer och intention att stanna kvar inom organisationen (Varma & 

Russell, 2016, s. 216). När det kommer till utlandsuppdrag behöver personer ett högre 

organisatoriskt stöd än när de verkar på hemmaplan (Varma & Russell, 2016, s. 216). Studier 

finner även att kvinnliga expats “inte kan få allt” i samma utsträckning som sina manliga 

kollegor när det kommer till arbete och privatliv eftersom det finns brist på stöd för kvinnliga 

expats både från hemorganisationen och värdländerna (Linehan & Scullion, 2001, s. 412). 

 

Med tanke på den låga andelen kvinnor på ledande positioner inom den inhemska 

organisationen är det inte förvånande att mycket få kvinnor förfrågas och skickas på 

utlandsuppdrag (Varma & Russell, 2016, s. 214). Forskning kan lätt se hur de stereotypa 

antagandena kan ha negativa effekter på kvinnors möjligheter att skickas på utomlandsuppdrag 

(Wood, 2008, s. 622; Stroh et al., 2000, s. 250). Däremot har forskning visat att dessa ogrundade 

fördomar har blivit färre och är inte lika allvarliga som de tidigare varit (Tzeng, 2006, s. 389) 

Emellertid fortsätter fördomarna att påverka attityder kring lämpligheten av kvinnor i de 

internationella befattningarna (Wood, 2008, s. 623; Shortland, 2009, s. 387; Altman & Baruch, 

2012, s. 247). 
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Organisationer har under decennier fått förslag från forskningen på hur de kan agera för att 

stötta (Adler, 1984, s. 88; Mathur-Helm, 2002, s. 26; Shortland, 2009, s. 380) och underlätta 

(Haslberger, 2010, s. 10; Gupta & Bhaskar, 2016, s. 187) för kvinnor på utlandsuppdrag. Det 

har poängterats från många forskare vilken outnyttjad källa av talanger som de kvinnliga 

kandidaterna utgör (Adler, 1994, s. 37; Salmin & Hanappi, 2014, s. 345; Kooskora & Bekker, 

2007, s. 70; Vance & McNulty, 2014, s. 50; Hutchings, Lirio & Metcalfe, 2012, s. 1765). Ändå 

är kvinnor fortfarande underrepresenterade och således kan ett av de största hindren för kvinnor 

härledas tillbaka till hemlandsorganisationen där utlandsuppdragen fördelas ut (Vance & 

McNulty, 2014, s. 50) 

 

2.3.3 Tredje föreställningen                   

Den tredje föreställningen är att värdlandsmedborgare (HCN) kommer att diskriminera och ha 

fördomar kring kvinnliga expats (Adler, 1984, s. 87). Ett av argumenten mot att skicka kvinnor 

på utlandsuppdrag är att värdländerna förvisar kvinnor till en underlägsen ställning i samhället 

och att detta skulle leda till onödiga påfrestningar för kvinnliga expats jämfört med manliga 

expats (Haslberger, 2010, s. 12).  Det misstänks att attityder bland HCN kan ha en inverkan på 

kvinnors möjligheter inom globala uppdrag (Cordano, Scherer & Owen, 2002, s. 56). Däremot 

finns det inte någon anledning att göra dessa antaganden kring att kvinnor inte kommer kunna 

hantera detta motstånd sämre än män, eftersom de klarar av att hantera fördomar även på 

hemmaplan (Haslberger, 2010, s. 9). I själv verket kan den främmande miljön representera olika 

utmaningar för både män och kvinnor, däremot kan kvinnor möta potentiella hinder i form av 

stereotypa antaganden och könsnormer inom värdlandet (Salamin & Davoine, 2015, s. 185). 

Forskning tyder på att HCN ser kvinnliga expats som utlänningar som råkar vara kvinnor, inte 

som kvinnor som råkar vara utlänningar (Adler, 1994, s. 37; Tzeng, 2006, s. 389). Skillnaden 

är avgörande. Med tanke på osäkerheten i att skicka kvinnliga chefer till olika delar av världen, 

har antaganden om kön framför nationalitet orsakat falska förutsägelser om kvinnors 

möjligheter att lyckas som expats (Adler, 1994, s. 36). Den tredje myten - att HCNs har 

fördomar kring kvinnliga expats - har visat sig generera ett tvåsidigt svar (Adler, 1994, s. 37; 

Varma & Stroh, 2001, s. 384). 
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Tidigare forskning, som visar på att föreställningen är en myt, har kommit fram till att 

könsdiskrimineringen mot kvinnliga expats inte existerar eftersom kvinnliga expats bedöms 

enligt lokala förväntningar på utlänningar snarare än på kvinnor (Varma et al., 2012, s. 762; 

Tzeng, 2002, s. 389). Däremot könsdiskrimineras fortfarande kvinnliga expats från män av 

samma etniska bakgrund, oavsett hur mycket de skiljer sig kulturellt (Tzeng, 2002, s. 389). Det 

finns emellertid en rådande uppfattning hos kvinnliga expats att deras acceptans bestämts mer 

av kön än kultur (Cordano et al., 2002, s. 56). Kvinnor beskriver att de kulturella skillnaderna 

inte utgör ett hinder för att lyckas på uppdragen utan bedömer att bristen på acceptans utgörs 

av alla män oavsett kultur (Cordano et al., 2002, s. 56). Det har visat sig att fördomar mot 

kvinnor varierar mellan olika länder där forskning behöver undersöka land för land då det inte 

går att generalisera dessa antaganden världen över (Varma et al, 2006, s. 119, Harzing & 

Pudelko, 2015, s. 29). 

 

Attityder är unika bland de faktorer som påverkar expats framgång eftersom de flesta andra 

predatorer för framgång inte skiljer sig mellan könen (Caligiuri & Cascio, 1999 s. 409). När 

variablerna kultur och kön undersöktes för att ta reda på varför kvinnliga chefer är 

underrepresenterade på expatuppdrag identifierades endast en skillnad vilket var mellan 

attityder och kön (Cordano et al., 2002, s. 56). Forskare misstänker att attityder bland HCN kan 

ha en inverkan på kvinnors möjligheter för globala uppdrag och acceptansen av kvinnliga 

expats (Adler, 1994, s. 38). Attityder har även verkan på den tvärkulturella anpassningen bland 

kvinnliga expats (Caligiuri & Casico, 1999, s. 409). Vissa studier har hävdat att de skäl som 

anfördes för att inte ge utlandsuppdrag till kvinnor är ofta baserade på otestade eller felaktiga 

antaganden som ofta bara är ursäkter som används för att dölja diskriminerande praxis (Tzeng, 

2006, s. 378). Det är troligt att HCN inte är så partiska mot kvinnliga expats som 

moderorganisationer fruktar, och att kvinnliga expats speciellt "blomstra där främmande 

kulturer betona vikten av relations kompetens, förtroende och samarbete" (Holt, 1998, refererad 

i Sinangil & Ones, 2003, s. 471). 

 

Olika regioner i världen är mer öppna och accepterande gentemot kvinnliga expats än det 

rådande mansdominerande perspektivet från MNE. Studier kring kvinnliga expats bör därför 

fokusera på ett enda värdland för att få bättre förståelse kring HCNs syn på kvinnliga expats 

(Selmer & Leung, 2003, s. 1118; Stroh et al, 2000, s. 106). Utifrån ovanstående resonemang 

deduceras hypotes ett fram: 
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Hypotes 1 (H1): HCN kommer kategorisera svenska kvinnliga expats som “utgrupp” i större 

utsträckning än svenska manliga expats. 

 

2.4 Indien som värdland                                    

Trots att synen på kvinnor har börjat förändras i Indien finns det fortfarande en integrerad del i 

religionen och samhället som inte kommer förändras över en natt (Tung & Haq, 2014, s. 232). 

Kvinnor i Indien måste hantera en mängd barriärer så som de “manliga egot”, fördomar (Tung 

& Haq, 2014, s. 232) och glastak (Insch et al., 2008, s. 26). Dessa hinder finns för de indiska 

kvinnorna men det har visat sig att många indier inte kategoriserar kvinnliga expats i första 

hand som kvinnor utan som utlänningar (Adler, 1994, s. 14) och att indier även föredrar 

kvinnliga expats framför deras manliga motsvarigheter (Varma et al. 2006, s. 119). De negativa 

barriärer som de indiska kvinnorna kan möta behöver nödvändigtvis inte finnas för kvinnliga 

expats (Adler 1994, s. 14). Det blir viktigt för expats att snabbt lära sig de normer och beteenden 

som finns i Indien för att se möjligheter och detta göras snabbast genom att bygga förtroende 

med HCN (Gupta & Bhaskar, 2016, s. 198). 

 

Indien är ett av de svåraste länderna för en expats och dess familj att anpassa sig till (Gupta & 

Bhaskar, 2016, s. 194). Det är ett land med många kulturer, språk och religioner vilket gör att 

det är många parametrar att anpassa kring. Indien betraktas även som ett kollektivistiskt 

samhälle i relation till de västerländska samhällena (Pichler et al., 2011, s. 924). Det är även 

svårt att behålla och engagera anställda i många företag som verkar i Indien (Gupta & Bhaskar, 

2016, s. 197). Emellertid har Indien haft en liberalisering av sin ekonomi vilket skapar många 

möjligheter för de anställda (Budhwar, Saini & Bhatnagar, 2005, s. 179). Det finns en hög 

konkurrens mellan MNEs i Indien och detta har överförts till en hög förväntan på de anställda 

(Cooke, Saini & Wang, 2014, s. 228). Det finns många utmaningar för utländska MNEs i Indien 

(Cooke et al., 2014, s. 227) och för de expats som skickas på utlandsuppdrag dit (Gupta & 

Bhaskar, 2016, s. 194). De HCNs, som har erfarenhet av dessa utmaningar, kan ha en betydande 

roll för expats framgång (Toh & Denisi, 2007, s. 282). 

 

2.5 Värdlandsmedborgares (HCNs) kategorisering av expats 

Internationella uppdrag är mycket krävande för expats och när de misslyckas kan resultatet bli 

mycket kostsamt. Därför är det viktigt att MNE utvecklar en bättre förståelse för varför 
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expatuppdrag misslyckas och undersöka sätt att öka sannolikheten för framgång (Toh & Denisi, 

2007, s. 281). En potentiell riktning att vända sig till för att få idéer om hur de kan öka 

sannolikheten för framgång är att interagera med de lokalanställda i värdlandet (Varma et al., 

2011, s. 115; Toh & Denisi, 2007, s. 281), där mycket forskning har gjorts kring HCNs 

betydelse för expats framgångar (Adler, 1984, s. 87; Varma, et al., 2011, s. 115; Varma et al., 

2006, s. 118; Caligiuri & Lazarova, 2002, s. 782). Forskare har länge insett vikten av HCN som 

medel för att hjälpa expats att förstå den nya miljön (Morisson, 2002, s. 1149; Toh & Denisi, 

2007, s. 282). Dessutom kan HCN hjälpa expats genom emotionellt stöd när expats möter 

stressiga situationer på arbetet (Toh & Denisi, 2007, s. 282; Olsen & Martins, 2011, s. 313: 

Bakel, Oudenhoven & Gerritsen 2015, s. 26; Rosenbusch, Cerny II & Ernest, 2014, s. 422). 

 

Det finns tre områden av forskning om HCNs i expat processen: den ena studerar skillnaderna 

mellan HCNs och expats, en annan inriktar sig på den roll som HCNs har i tvärkulturella 

anpassningar och prestationer hos expats, och den tredje undersöker HCNs attityder mot expats 

(Arman & Aycan, 2013, s. 2929). HCN kan erbjuda expats två viktiga typer av assistans, för 

det första tillhandahålla rollinformation och för det andra socialt stöd där båda har en avgörande 

roll för en expats framgång (Varma et al., 2011, s. 105; Toh & Denisi, 2007, s. 283; Morisson, 

2002, s. 1158). 

 

2.5.1 Rollinformation och socialt stöd 

Den information som HCN kan tillhandahålla en expats rörande arbetet, organisationen, normer 

och andra arbetsrelaterade beteenden hjälper expats att komma igång med uppdraget (Varma et 

al. 2011, s. 106; Toh & Denisi, 2007, s. 283). Om HCN delar information med expats har det 

en markant betydelse för expats att lyckas med uppdraget, genom att överkomma hinder och 

lära sig hantera dessa snabbare (Varma et al. 2011, s. 106). Den nya miljön är obekant för expats 

och de informationsresurser som tidigare erhållits är inte längre till förfogande. HCN är då 

möjliga källor till värdefull rollinformation (Varma et al. 2006, s. 106; Morisson, 2002, s. 1158) 

och nödvändiga länkar till viktiga informationsresurser (Toh & Denisi, 2007, s. 238; Gupta & 

Bhaskar, 2016, s. 189; Varma et al., 2006, s. 106). 

 

Eftersom expats inte längre är i en bekant miljö och saknar det nätverk av vänner och 

arbetskollegor hemifrån behöver de utveckla alternativa källor för socialt stöd för att lyckas. 

Här kan HCN spela en central roll för expats välmående och framgång (Toh & Denisi, 2007, s. 
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283). Det sociala stödet från HCN hjälper expats att anpassa sig till den nya miljön, arbetet och 

det nya landet (Varma et al., 2006, s. 118) så att de känner sig integrerade i den nya 

värdorganisationen (Morisson, 2002, s. 1158). Socialt stöd är en faktor till expats framgång 

med utlandsuppdraget eftersom det gör att expats kan fokusera på sina arbetsuppgifter och inte 

oroa sig över sin nya situation (Varma et al. 2011, s. 106). Genom denna interaktion med HCN 

skapas förutsättningar för expats att anpassa sig till den nya rollen och minska den stress som 

kan uppstå av arbets- och miljöombytet (Varma et al. 2011, s. 106; Toh & Denisi, 2007, s. 283; 

Gupta & Bhaskar, 2016, s. 198).   

 

Mycket forskning har föreslagit att det är viktigt att se till att expats är väl utrustade med de 

kunskaper som krävs för uppdraget (Rosenbusch et al. 2014, s. 422; Varma et al., 2012, s. 763; 

Firth, Chen, Kirkman & Kim, 2014, s. 296; Varma & Russell, 2015, s. 217 ), men att träning 

av HCN är minst lika viktigt (Toh & Denisi, 2007, s. 294; Varma et al., 2011, s. 117).  HCNs 

kan då genom denna träning öka sin medvetenhet om skillnader och likheter i kulturella värden, 

antaganden och kommunikations stilar, vilket i sin tur ger stor utdelning till expats, HCN och 

MNE (Toh & Denisi, 2007, s. 295). Detta visar att HCN är en intergrad del av expats övergång 

och understryker vikten av det sociala sammanhanget i utvecklingen och lärandet (Toh & 

Denisi, 2007, s. 294). Ett sätt för organisationer att uppnå effektivitet är genom att öka expats 

exponering till HCNs och vice versa (Olsen & Martins, 2009, s. 313; Hyung Park et al., 2014, 

s. 29). 

 

Lika värderingar, (Varma et al., 2006, s. 117) etnocentrism, kollektivism (Varma et al., 2011, 

s. 116) och dogmatism (Varma et al., 2012, s. 762) är relaterade till HCNs villighet att bidra 

med rollinformation och socialt stöd (Varma et al., 2006, s. 117; Varma et al., 2011, s. 116; 

Varma et al., 2012, s. 762). Vidare har det föreslagits att HCN sannolikt har särskilda 

förväntningar på expats och att HCNs beteenden och attityder styrs av i vilken utsträckning 

expats kan uppfylla dessa förväntningar. Dessa förväntningar kan omfatta att expats respekterar 

lokala seder och är förtrogen med lokal historia och kultur (Varma et al., 2012, s. 756). 

 

2.5.2 Kollektivism och etnocentrism 

Kollektivistiska samhällen kännetecknas av att ha en stark känsla av gruppmedlemskap i 

mycket större utsträckning än individualistiska samhällen (Varma et al., 2011, s. 107). 
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Medlemmar av ett kollektivistiskt samhälle har en större benägenhet att få sin självidentitet 

utifrån gruppen snarare än från sig själv (Pichler et al., 2012, s. 918). Kollektivister bryr sig till 

stor del om gruppens välmående, framgång (Pichler et al., 2012, s. 918) och placerar gruppens 

intresse framför sina egna (Varma et al., 2011, s. 107). Forskning tyder på att kvinnor skulle 

vara mer benägna att uppnå en ledande ställning i individualistiska samhällen som tenderar att 

värdera varje person på grund av hans eller hennes egenskaper och förmågor. Kollektivistiska 

samhällen kan vara mer benägna att kategorisera individer på grund av deras anknytning till en 

särskild grupp (t ex kön). Studier har även visat att om HCN uppfattar att de har lika grad av 

kollektivism eller individualism som expats kommer de utgruppskategorisera expats i mindre 

utsträckning (Pichler et al., 2012, s. 924). Detta ledde fram till andra hypotesen: 

 

Hypotes 2 (H2): Kollektivism kommer vara negativt relaterat till utgruppskategorisering. 

 

Nationalitet för HCN och expat är en uppenbar skillnad, då definitionen på expat är en person 

på ett uppdrag utomlands. Nationalitet kommer vara bland det första som en ny person ser och 

utvärderar när HCN träffar en expat (Varma et al., 2011, s. 108). Etnicitet, språk och uppfattning 

om lika värderingar är med och påverkar etnocentrismen hos HCN (Varma et al., 2011, s. 108). 

Om HCN uppvisar en hög etnocentrism kommer HCN att kategorisera expat som in- eller 

utgruppsmedlemmar beroende på hur väl de uppfattar att expats försöker passa in i den nya 

kulturen och samhället (assimilerar) (Varma et al., 2011, s. 116). Sannolikheten för att expats 

ska accepteras i HCNs "ingrupp” är beroende av den utsträckning som han/hon visar 

värderingar och attityder som matchar HCNs förväntningar bland de HCNs som lägger vikt vid 

etnocentrism (Varma et al., 2012, s. 756). Detta ledde fram till tredje hypotesen: 

 

Hypotes 3 (H3): HCN som värdesätter etnocentrism kommer kategorisera expats mer som en 

ut/in gruppsmedlem baserat på expats ansträngningar att passa in i kultur och sedvanor. 

 

2.5.3 Anpassning 

För att expats ska klara av ett utlandsuppdrag behöver de anpassas till arbetssituationen och det 

sociala livet vilket görs bäst genom att skapa en kontakt med HCN (van Bakel et al., 2014, s. 

37). Kontakt med HCN underlättar för expats att hantera problem som uppstår under uppdraget 

(van Bakel et al., 2014, s. 39). Det finns olika faktorer som påverkar kvalitetsnivån av dessa 

kontakter och dessa är bland annat likheter, motivation och tid som kan läggas på 
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relationsbyggnad (van Bakel et al., 2014, s. 39). Med tanke på de potentiella fördelarna som 

expats kan dra från HCN är det viktigt att genomföra ingående undersökningar kring de faktorer 

som avgör om HCN är villiga att erbjuda rollinformation och socialt stöd till expats. I detta 

sammanhang har forskare hävdat att HCNs attityder och beteenden ofta styrs av 

kategoriseringen av expats (Varma et al., 2012, s. 754; Varma et al., 2006, s. 199). Detta ledde 

fram till den fjärde hypotesen: 

 

H4: HCN som uppfattar expats som väl anpassad till arbetet kommer kategorisera expats i 

mindre utsträckning som utgruppsmedlem. 

 

2.6 Självkategorisering                               

I anslutning till ovanstående resonemang har forskare funnit att in- och utgruppskategorisering 

(självkategorisering) av expats påverkar HCNs villighet att erbjuda rollinformation och socialt 

stöd. Mycket forskning har fokuserat på hur HNC kategoriserar expats genom 

självkategorisering och hur detta påverkar relationen och informationsutbytet, (Varma et al., 

2012, s. 918; Pichler et al., 2012, s. 915; Varma et al., 2006, s. 114) med andra ord både sociala 

processer och sociala beteenden (Hogg & Terry, 2000, s. 135).  Om HCN kategoriserar expats 

i “utgruppen” tenderar de att hjälpa expats i mindre utsträckning och i vissa fall även agera 

negativt mot dessa (Varma et al., 2006, s. 199). Således när HCN möter en expat är en av de 

frågor som uppstår i HCN sinne i vilken utsträckning de delar värderingar. De fysiska 

egenskaperna är direkt märkbara medan en individs värderingar och attityder således är 

osynliga (Varma et al., 2012, s. 754). 

 

Självkategorisering är en funktion av social kategorisering vilket vidare förklarar de 

bakomliggande kognitiva processerna som en grupp individer har för den interna dynamiken. 

Den sociala kategoriseringen fungerar som en identifiering av likheter mellan individerna i en 

grupp och ligger till grund för gruppbeteendet (Hogg & Terry, 2000, s. 123). Den producerar, 

till exempel, normativa beteenden, stereotyper, etnocentrism, positiva ingruppsattityder, 

sammanhållning, empati och delade normer (Olsen & Martins, 2009, s. 314). 

Självkategorisering består alltså av situationsspecifika identiteter eller prototyper där nya 

personer kategoriseras till ingruppen när de uppfattas ha lika värderingar som gruppen. 
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Medarbetarna i ingruppen upplever mer stöd, jobbtillfredsställelse och möjligheter till att 

avancera (Varma & Russell, 2016, s. 216). 

 

Figur 1 beskriver forskningsresultaten som visar hur etnocentrism och lika värderingar påverkar 

kategoriseringen av expats (Varma et al., 2011, s. 116). Det har även visat sig att kön (Varma 

et al., 2006, s. 114), nationalitet, familj, arbetes tillhörighet, socioekonomisk status (Toh & 

DeNisi, 2007, s. 293) och kollektivism (Pitchler et al., 2012, s. 924) påverkar HCNs 

kategorisering av expats.  Med andra ord kan självkategoriseringsteorin ge en bild av hur 

genusegenskaper influerar HCNs reaktion mot expats (Varma et al., 2006, s. 115). Detta ledde 

fram till de två sista hypoteserna: 

 

Hypotes 5 (H5): HCN kommer kategorisera expats som uppfattas som lika i frågan om 

personliga- och arbetsrelaterade värderingar mindre som en utgruppsmedlem. 

 

Hypotes 6 (H6): HCN som utgruppskategoriserar expats kommer vara mindre benägna att ge 

både socialt stöd och rollinformation. 

 

Figur 1. Varma et al. (2011) modell  

 

 

2.7 Sammanfattning av teori 

Forskning har nästan uteslutande fokuserat på manliga expats och dess anpassning till 

värdorganisationer, vilket är ett dominerande område där forskare som Kraimer et al. (2001) 

är framträdande. Forskningen om kvinnliga expats har sin grund i de studier som gjordes av 

Adler på 1980-talet där hon kom fram till att det fanns tre föreställningar kring kvinnors 

underrepresentation på utlandsuppdrag. Denna teori är framväxande där senare studier har 
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tagit avstamp i dessa tre föreställningar och riktat in sig antingen på individuell motivation, 

organisatoriskt stöd eller HCNs inverkan på kvinnliga expats. Den forskningsinriktning som 

denna studie har fokuserat på är HCNs inverkan på kvinnliga och manliga expats genom 

självkategorisering som för 10 år sedan var ett relativt outforskat ämnesområde. 

Självkategoriseringsteorin är en dominerande teori där två företrädare inom området är Hoggs 

och Herry (2000). Utifrån denna teori har Varma et al. (2006), Varma et al. (2011), Varma et 

al. (2012) och Pitchler et al. (2012) utformat en ny förslagen teori som kopplar 

självkategoriseringsteorin till HCNs inverkan på expats.  Den teori som vi använde oss av är 

en framväxande och föreslagen ny teori vilket även Varma et al., (2012, s.764) 

uppmärksammar i sin studie. Så målet med vår studie var att ta fram ny teoretisk data som 

validerar samt utvecklar denna nya teoribildning. 
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2.8 Sammanfattning av hypoteser 

Baserat på ovanstående diskussion inom teorin, har vi deducerat och testat följande hypoteser: 

 

H1: HCN kommer kategorisera svenska kvinnliga expats som “utgrupp” i större utsträckning 

än svenska manliga expats. 

 

H2: Kollektivism kommer vara negativt relaterat till utgruppskategorisering. 

 

H3: HCN som värdesätter etnocentrism kommer kategorisera expats mer som en ut/in 

gruppsmedlem baserat på expats ansträngningar att passa in i kultur och sedvanor. 

 

H4: HCN som uppfattar expats som väl anpassad till arbetet kommer kategorisera expats i 

mindre utsträckning som utgruppsmedlem. 

 

H5: HCN kommer kategorisera expats som uppfattas som lika i frågan om personliga- och 

arbetsrelaterade värderingar mindre som en utgruppsmedlem. 

 

H6: HCN som utgruppskategoriserar expats kommer vara mindre benägna att ge både socialt 

stöd och rollinformation. 
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3. Metod  

 

3.1 Studies undersökningsobjekt  

Vår studie syftade till att ta reda på hur indiska HCN ser på svenska manliga och kvinnliga 

expats och hur deras uppfattning påverkar utgruppskategorisering. Vi valde därför att 

studera två svenska tillverkningsföretag i staden Bangalore som är belägen i södra Indien. Valet 

att studera södra Indien grundas i Varma et al. (2006, s. 118) studie som förklarar att HCN från 

norra och södra Indien inte nödvändigtvis reflekterar samma uppfattningar och beteenden.  

 

Företagen i studien valdes utifrån personliga kontakter och representerar två stora svenska 

företag i Indien. Genom kontakter fick vi senare möjligheten att besöka dessa och presentera 

studiens syfte framför delar av ledningen i respektive företag. Båda företagen visade stort 

intresse och ansåg att vår studie var möjlig att genomföra. Genom presentationen fick företagen 

själva bestämma vilken enkätmetod som passade deras verksamhet bäst. Vi benämner dessa 

som Företag 1 och Företag 2 då undersökningen försökte förklara och förstå hur HCN ser på 

svenska expats och hur det påverkade utgruppskategoriseringen. Vi har valt att inte använda 

deras namn eftersom det inte är företagen i sig som studien syftade på, utan medarbetarnas 

beteenden och attityder. 

 

3.1.1 Företagen 

Företag 1, har verkat på den Indiska marknaden i 18 år och har cirka 3500 anställda i Bangalore. 

Detta företag valde att genomföra studien genom en webbenkät då de har sina affärssektioner 

utspridda runt om i Bangalore. Framkomligheten var svår i Bangalore och vi accepterade deras 

beslut och insåg även på plats att detta var det bästa tillvägagångsättet för företag 1 och oss. 

 

Företag 2, har verkat på den Indiska marknaden i 3 år och har cirka 800 anställda i Bangalore. 

Detta företag valde att genomföra studien genom pappersbaserad enkät som delades ut 

personligen. Detta företag har sina affärssektioner på ett och samma ställe vilket gjorde att det 

blev betydligt lättare att distribuera enkäterna för hand. 

 

Genom de två olika enkätmetoderna såg vi detta som ett mindre experiment i vår undersökning. 

Dock vill vi poängtera att det inte läggs någon stor vikt vid detta utan vårt största fokus låg på 
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studiens syfte. Väl på plats i Indien och i samråd med företagen, insåg vi att vår synlighet som 

västerlänningar kunde ses som en fördel för ökad svarsfrekvens. Forskning tyder även på att en 

mixed-mode undersökning med mer än en enkätmetod är acceptabel och vanligtvis ger en högre 

svarsfrekvens (Cobanoglu, Warde & Moreo, 2001, s. 405). 

 

Vi fick även möjligheten att samtala med expats från båda företagen när vi var på plats i Indien. 

Detta var från början inte ett medvetet val utan vi såg det som ett komplement till 

enkätundersökningen. Vår metod grundar sig i en kvantitativ forskningsdesign och såg enbart 

dessa samtal som en möjlighet att öka och stärka vår kunskap kring HCNs beteenden och 

attityder. Genom detta fick vi en unik möjlighet som inte kunde förbises för att se om HCNs 

syn stämmer överens med expats uppfattning kring situationen. 

 

3.2 Undersökningsdesign 

3.2.1 Forskningsansats 

Vår studie hade som syfte att på ett så objektivt sätt som möjligt undersöka människors attityder 

och beteenden. Det ville vi göra med så liten påverkan som möjligt vilket ledde fram till en 

positivistisk grundsyn. Denna grundsyn gör att metoder som används grundar sig på statistiska 

analyser, hypotestestningar och mätverktyg med begränsat antal förutbestämda svar (Slevitch, 

2011, s. 76).  

 

Kvalitativ epistemologi beskriver att vi inte kan observera verkligheten utan att själva värdera 

den (Slevitch, 2011, s. 77) vilket enligt oss betyder att vi lägger värderingar i de observationer 

som vi gör och det vill vi undvika. Detta gör att vi lutar oss mot den kvantitativa filosofin och 

inte den kvalitativa. Kvantitativa tillvägagångssättet härrör från den positivistiska grunden och 

det ontologiska synsättet beskriver att den objektiva verkligheten existerar utan vår perception 

(Slevitch, 2011, s. 76). I vår undersökning ville vi få fram svar som verkligen representerade 

indiers attityder och uppfattningar om svenska expats utan påverkan från oss vilket gjorde att 

vi lutade mot det ontologiska och epistemologiska synsättet av det kvantitativa paradigmet. 
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3.2.2 Forskningsprocess 

Då vi har en kvantitativ forskningsansats blir forskningsprocessen deduktiv. Skillnaderna i de 

olika forskningsprocesserna är för det första utgångspunkten med forskningen, för det andra 

målet och för det tredje vart forskaren drar sina slutsatser (Kovács & Spens, 2005 s. 140).  

Den kvantitativa forskningsprocessen handlar om att forskare tar avstamp i befintlig teori, med 

hypoteser, för att sedan testa eller undersöka dessa (Chesebro & Borisoff, 2007, s. 10). Vi har 

tagit avstamp i befintlig teori och deducerat fram våra sex hypoteser där målet med vår studie 

var att testa dessa teorier/hypoteser. De teoretiska slutsatserna som dras i deduktiv 

forskningsprocess är utgångspunkten för forskningen då hypoteserna, som är hämtad från 

tidigare teorier, bekräftas eller förkastas (Kovács & Spens, 2005 s. 140). Genom att studera 

teorin kring expats hittade vi forskningsområdet kvinnliga expats, utgruppskategorisering och 

HCNs inverkan. Där utgick vi från teorin kring fördomar mot kvinnliga expats och testade de 

teorier som finns inom området för att se hur detta påverkade HCNs utgruppskategorisering.  

 

Vi använde hypoteser konstruerade från tidigare forskning för att testa om teorin stämde. Vi 

hade även inslag av den abduktiva processen, vilket innebar att målet var att utveckla den 

befintliga teorin (Kovács & Spens, 2005, s. 140). De inslag av denna process som finns med i 

vår undersökning syns tydligast när det kommer till utvecklingen av teorin. Vi studerade 

empirin med ett underliggande syfte att utveckla teorin och inte bara testa den. Genom detta 

hade vår studie en deduktiv forskningsprocess med abduktiva inslag, eftersom vi försökte få en 

bättre förklaring än vad befintlig teori kan ge och hade explorativa inslag för att empirin bättre 

ska beskriva teorin. 

 

3.2.3 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som vi använde oss av var en så kallad triangulering vilket betyder att 

forskare använder flera kombinationer av metoder, datakällor eller teorier i sin forskning 

(Cheek et al., 2011, s. 150) för att både förklara och utforska specifika hypoteser (Stentz, Clark 

& Matkin, 2012, s. 1). Hypoteserna i denna studie genererades från tidigare forskning och 

testades i denna undersökning. Den kvantitativa forskningsdesignen genererar mer 

generaliserbar och objektiv data (Lund, 2011, s. 156) vilket var vad vi försökt uppnå med denna 

studie. Den kvalitativa designen generar mer djupgående data (Lund, 2011, s. 156) vilket vi 

genom samtal/observationer med expats på både företag 1 och 2 fick fram.  
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Genom triangulering kan forskare utveckla mer komplimenterande resultat och få förståelse för 

olika perspektiv och kulturella influenser (Denscombe, 2008, s. 272; Stentz et al., 2012, s. 2) 

vilket vi ville uppnå. Metodforskare har noterat att en kombination av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder är ett sätt att maximera styrkorna i varje strategi samtidigt som det backar 

upp brister i båda strategierna (Stentz et al., 2012, s. 2). Med andra ord valde vi att tillämpa 

denna blandning av metoder som ett sätt att främja teorin samt för att få en djupare förståelse 

kring både expats och HCNs perspektiv. Detta för att se om de olika perspektiven stämde 

överens med varandra och inte var helt motsägelsefulla. 

 

Hypoteserna i denna undersökning försökte ta reda på HCNs attityder och beteenden rörande 

expats och detta gjordes på ett objektivt sätt genom surveyundersökningar (Boynton & 

Greenhalgh, 2004, s. 1312; Greenlaw & Brown- Welty, 2009, s. 464). Valet av 

forskningsdesign till denna uppsats utgjordes av två anledningar, för det första använde de 

artiklar som ligger till grund för vårt syfte, en kvantitativ metoddesign med 

surveyundersökningar (Varma et al., 2006, s. 117; Varma et al., 2011, s. 110). För det andra 

beskriver Toh och Denisi (2007, s.293) att forskningsområdet HCNs attityder och beteende mot 

expats är ett outforskat område och Boynton och Greenhalgh (2004, s. 1312) beskriver att 

surveyundersökningar bör göras för att få en övergripande bild och överblick av nyckelbegrepp 

inom forskningsområdet. Däremot fick vi möjlighet att samtala med svenska expats på plats 

vilket gjorde att vi kunde utvidga förståelsen inom forskningsområdet. 

 

3.3 Enkätmetoder 

Genom mailkorrespondens med Arup Varma fick vi möjligheten att ta del av den enkät (bilaga 

1) som användes i hans tidigare studier kring kvinnliga expats och HCNs. Denna enkät valde 

vi att använda i sin helhet för att kunna jämföra resultaten från Varmas et al. (2006) och Varma 

et al. (2011) studier. Detta för att addera till det lilla men växande antalet empiriska 

undersökningarna kring HCNs kategorisering av manliga/kvinnliga expats. Vi såg många 

fördelar med att använda enkätform där en fördel var att respondenterna kunde vara ovilliga att 

avslöja känslig eller personlig information om de blev intervjuade över telefon eller ansikte mot 

ansikte. Denna parameter togs till viss del bort när respondenterna fick svara på en 

surveyundersökning (Sivo, Saunders, Chang & Jiang, 2006, s. 352). Vidare kan frågeformulär 



J. Bredmar & T. Savmyr 

 

 

 

 

29 

 

ge insikt i individuella uppfattningar och attityder (Baruch & Holtom, 2008, s. 1140) vilket var 

vår studies syfte.         

 

När vi fick ta del av Varma et al. (2006) enkät hade vi först i åtanke att dela ut den personligen 

genom pappersbaserade enkäter. I samråd med företag 1 valde vi att använda webbaserade 

enkäter då bland annat möjligheten att ta sig fram i Indien är begränsad. Det fanns även andra 

motiv till webbaserad enkät då den utfördes med relativt låga kostnader och på kortare tid än 

de konventionella mätningarna baserade på papper (Sivo et al., 2006, s. 352; Fan & Yan, 2010, 

s. 132; Sauermann & Roach, 2013, s. 273; Greenlaw & Brown-Welth, 2009, s. 466).  Med tanke 

på att organisationen var utspridd på flera ställen i Bangalore var detta ett alternativ som passade 

både företaget och oss, eftersom vår tid var begränsad. Vi kunde även se att det fanns andra 

fördelar med webbaserade enkäter då vi inte mötte respondenterna personligen vilket gjorde att 

vi inte kunde påverka deras svar.  Vidare fann vi att denna typ av enkätmetod hade minimal 

påverkan på miljön.  

 

Företag 2 valde att ha en pappersbaserad enkät som vi personligen delade ut. Detta gjorde att 

vi hade möjligheten att svara på frågor som uppstod när respondenterna besvarade enkäten, 

vilket har påvisats vara en fördel med att personligen dela ut enkäten (Sivo et al., 2006, s. 352; 

Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1315). Under de två dagarna som vi var på plats och delade ut 

enkäterna uppstod några frågor som vi då hade möjligheten att besvara. Vi valde även att ha en 

konfidentiell garanti och kunde då inte kontakta respondenterna efteråt. Detta var ett strategiskt 

val från vår sida för att öka respondenternas ärlighet och uppriktighet.  

 

Forskare har även uppmärksammat att de meddelanden som används för att bjuda in 

respondenter till enkätundersökningar är av stor vikt (Heerwegh, 2005, s. 596; Joinson & Reips, 

2007, s. 1381). Till exempel, så såg Trouteaud (2004, s. 390) i sin studie att meddelanden som 

började med “snälla hjälp med råd och yttranden” jämfört med meddelanden “dela råd och 

yttranden” resulterade i en högre svarsfrekvens. Vår survey anammade därför detta 

forskningsresultat och utformade den så att inbjudan innehöll en vädjan om hjälp av 

respondenterna där vi förklarade att deras medverkan var av högsta betydelse för vår framgång 

med undersökningen. Följebrevet som skickades ut till respondenterna gav även en 

övergripande förklaring kring ämnet som studerades, detta för att fånga upp intresset och öka 

antalet respondenter. 
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Vår enkät innehöll 42 påståenden och vi var väl medvetna om att den hade en del brister. Den 

tog cirka 15 minuter att genomför och långa enkäter har visat sig begränsa svarsfrekvensen både 

externt och internt (Trouteaud, 2004, s. 390; Fan & Yan, 2010, s. 133). Eftersom vår studie 

byggde vidare på Varmas et al. (2006) forskning var det emellertid av största vikt att behålla 

samtliga påståenden i enkäten. Vidare forskning bör använda ett videoklipp eller en bild för att 

bättre markera expats könstillhörighet samt undersöka om alla påståenden behövs i enkäten. 

Detta för att korta ner enkäten och öka svarsfrekvensen.  

 

3.3.1 Operationalisering 

Genom den ovan beskrivna kontakten med Arup Varma fick vi möjligheten att ta del av de 

frågeformulär som han tidigare använt i sina studier kring HCNs attityder och beteenden mot 

amerikanska kvinnliga/manliga expats. Att använda en redan existerande survey som har 

validitet och är publicerad gör att resultaten går att jämföra med tidigare resultat (Boynton & 

Greenhalgh, 2004, s. 1313). Enkäten började med en introduktion där respondenterna fick en 

kort presentation om oss studenter, en beskrivning av syftet till undersökningen och en 

försäkran om att en total konfidentialitet var garanterad. Den här delen ändrades från 

originalenkäten för att passa vår studie (Bilaga 1). Annars valde vi att behålla alla frågor som 

fanns med i originalenkäterna för att, som Boynton och Greenhalgh (2006, s. 1313) förklarar 

kunna jämföra resultatet med andra studiers resultat. 

 

Varma et al. (2006) studie var från början utformad som två parallella enkätundersökningar där 

de skickades ut till HCNs i både USA och i norra Indien. Vi har i vårt arbete valt att enbart 

fokuserat på HCN i södra Indien och inte på HCN i Sverige. Anledningen till detta beslut 

berodde på att vi ville fokusera på HCN i södra Indien för att få en djupare förståelse och 

förklaring kring deras syn på svenska expats. Enkäterna som har använts är konstruerade med 

två profiler där respondenterna fick ta del av en hypotetisk svensk expat som antingen var man 

eller kvinna. Beroende på vilken profil som de tilldelats fick de instruktioner att hålla kvar 

denne i åtanke när de besvarade enkäten. Det var alltså endast kön och namn som skiljde 

enkäterna åt.  

                 

3.3.2 Enkätkonstruktion 

Den sjugradiga Likert -skalan som användes i vår enkät var “1, strongly disagree”, “2 disagree”, 

“3 somewhat disagree”, “4 neither agree/disagree”, “5 somewhat agree”, “6 agree” och “7 
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strongly agree”. Detta är en typisk Likert -skala men det är även vanligt med fem-, 10- och 11- 

gradiga skalor (Dawas, 2008, s. 62). Att använda fem eller sjugradiga Likert- skalor har visat 

sig ge en högre validitet och reliabilitet på enkäter än om enkäten innehåller färre 

svarsalternativ, emellertid ger inte 10 eller 11-gradiga skalor en högre validitet eller reliabilitet 

till arbetet (Dawes, 2008, s. 63). Vi valde även att dubbelkontrollera frågornas reliabilitet 

genom Cronbachs Alpha. De Cronbachs Alpha som presenterades i Varmas et al (2006, s. 119) 

studie låg mellan 0,68 -0,78 vilket var lägre än forskarna förväntat sig. Dock argumenterar 

Varma et al (2006) för att förberedande studier kan ha lägre godtagbar nivå av Chronbachs 

Alpha mellan 0,5-0,6. Enkätens påståenden mätte sju variabler: ingruppskategorisering, lika 

värderingar, rollinformation, socialt stöd, anpassningsförmåga, etnocentrism och 

kollektivism.    

 

1) De första 12 påståendena i enkäten ställdes för att ta reda på i vilken utsträckning HCN 

ingruppskategoriserar expats (bilaga 1). Ett exempel på ett påstående var: “I would like 

to work closely with this person”. De sex avslutande påståendena i denna del var 

utvecklad av Greenland och Brown (1999) och finns med i flera av Varmas studier 

(Varma et al. 2006, s. 116; Pichler at al., 2012 s. 920; Varma et al., 2011, s. 111). De 12 

påståendena för ingruppskategorisering hade ett Cronbach Alpha på 0,634 och vi valde 

då att plocka bort påstående nummer 12 och fick då ett nytt Cronbach Alpha på 0,675 

(bilaga 2). 

 

2) Genom fyra påståenden fick HCNs gradera om de ansåg sig ha lika värderingar som 

expats (påstående 13-16, bilaga 1) vilket var påståenden som Orbe utvecklade 1998 

(Varma et al. 2011, s. 110). Ett exempel på ett sådant påstående var: “I believe we would 

have similar personal values”. Cronbach Alpha för dessa frågor var 0,775 (bilaga 2). 

 

 

3) Påståenden om HCNs vilja att ge rollinformation till expats var sex stycken (påstående 

17a och b -21, bilaga 1) och hade ett Cronbach Alpha på 0,872 (bilaga 2). Respondenten 

graderade då sin villighet att ge expats den rollinformation som behövdes på arbetet och 

ett exempel på ett sådant påstående var: “Provide the co-worker with information on 

how to perform specific aspects of his/her job”. Dessa sex påståenden utvecklades av 

Morrison 1993 (Varma et al., 2011, s. 111; Pichler et al., 2012, s. 920). 



De jämställda expatsen 

 

 

 

4) Socialt stöd mättes med hjälp av fyra påståenden (påstående 22-25, bilaga 1) som 

utvecklats av Caplan, Cobb, French, Van Harrison och Pinneau 1980 (Varma et al., 

2011, s. 111; Pichler et al., 2012, s. 920). Ett påstående som respondenterna skulle 

gradera på Likert -skalan var: “Help the co-worker out when things get tough without 

being asked”. Dessa påståenden hade ett Cronbach Alpha på 0,791 (bilaga 2). 

 

5) Fem påståenden ställdes för att ta reda på HCNs uppfattning kring expats 

anpassningsförmåga (påstående 26-31, bilaga 1). Ett påstående, som var relaterat till 

HCNs uppfattning om expats anpassningsförmåga, var: “Working with co-

workers”.  Cronbach Alpha för dessa fem påståenden var 0,807 där vi sedan valde att 

plocka bort påstående 28 för att vi såg att Alpha då skulle bli 0,83 (bilaga 2). 

 

6) För att ta reda på etnocentrismen graderades fem påståenden (påstående 32-36, bilaga 

1), där ett exempel var: “Foregin nationals should be thoroughly familiar with the local 

culture”. Dessa påståenden var tagna från Zeira´s skala på etnocentrism från 1979 

(Varma et al., 2011, s. 110). Påståenden för etnocentrism hade ett Cronbach Alpha på 

0,785 (bilaga 2). 

  

7) Kollektivism mättes med hjälp av fem påståenden (påstående 37-41, bilaga 1) och dessa 

skapades av Clungston, Howell och Dorfman år 2000 (Varma et al., 2011, s. 111; 

Pichler et al., 2012, s. 920). Cronbachs Alpha för dessa påståenden blev 0,778 (bilaga 

2). Här fick HCN gradera hur mycket de ansåg att, till exempel: “Group success is more 

important than individual success“. Dessa frågor var konstruerade på ett sådant sätt att 

de mätte graden av uppfattad likhet mellan HCN och expat i frågan om kollektivism. 

 

8) Enkäten avslutades med frågor om respondenterna (fråga 42-50, bilaga 1). Dessa frågor 

var demografiska frågor om respondenterna och frågorna hade som syfte att fungera 

som kontrollvariabler och för att besvara våra hypoteser. 

3.4 Kvalitetssäkring av samtal 

Vi valde som tidigare nämnts att ta chansen att föra samtal med expats på plats i Indien. Detta 

gjorde vi för att främja teorin kring HCNs uppfattningar, värderingar och beteenden mot expats. 

Vårt främsta syfte var fortfarande enkätundersökningen men genom samtal kunde vi jämföra 
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resultaten från enkäten med expats egna uppfattning om likheter och skillnader. Där utöver fick 

vi även en bättre uppfattning kring expats situation i Bangalore och hur deras arbetssituation 

ser ut med de Indiska medarbetarna.  

 

De första påståendena i enkäten handlade om kategorisering av expats (fråga 1-12, bilaga 1) 

och av dessa sammanställde vi två frågor för att samtalet inte skulle bli för brett (bilaga 3). 

Frågorna 13-16, (bilaga 1) försöker ta reda på om HCN anser sig ha lika värderingar med expats 

och vi gjorde om dessa påståenden till två frågor om värderingar (bilaga 3). 

 

Påståenden om HCNs vilja att ge socialt stöd och rollinformation till expats (fråga 17-25, bilaga 

1) gjordes om till tre frågor (bilaga 3). De påståendena kring etnocentrism som ställdes i enkäten 

(fråga 32-36, bilaga 1) gjordes om till en fråga för att ta reda på i vilken grad de anser att HCN 

intresserar sig för deras etniska bakgrund (bilaga 3). De påståendena om kollektivism som 

ställdes i enkäten (fråga 37-41, bilaga 1) gjordes om till två frågor för att ta reda på i vilken grad 

de anser att HCN är kollektivistiska eller individualister (bilaga 3). 

 

Vi valde alltså att ha en samtalsguide för att få en struktur på samtalen. Genom att inte betrakta 

dessa samtal som intervjuer ser vi dessa som komplementära uppgifter till våra enkätresultat. 

Vi ville med samtalen få en förståelse till de influenser som inverkar på HCNs svar och se om 

HCNs och expats perspektiv stämmer överens med varandra. Därför gjorde vi ingen analys av 

samtalen utan använde dessa i vår diskussion för att få en djupare förklaring på våra resultat.   

 

3.5 Urval 

Populationen i vår studie bestod av indiska medarbetare inom svenska tillverkningsföretag i 

södra Indien. Forskningsstudier genomförs vanligen på urval av en population snarare än hela 

populationen. Vid val av en population för studier måste den vara väldefinierad så att den 

inkluderar och utesluter tydliga kriterier (Banerjee & Chaudhury, 2010, s. 63). Ett kriterium i 

vår studie var att medarbetarna någon gång under sin arbetstid haft kontakt med en svensk 

expat. Det första steget i vår urvalsprocess blev att finna de företag som kunde tillmötesgå de 

specifikationer som ställs på populationen. Företagen, som vi beskrev ovan, var två svenska 

MNEs som verkar i södra Indien och som har svenska expats som dagligen har kontakt med 
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HCN. Vår målgrupp bestod av indiska medarbetare som har/haft kontakt med svenska expats 

där vårt urval bestod av en delmängd av denna grupp. 

 

Vi valde att göra ett urval där varje individ i populationen hade lika stor sannolikhet att 

inkluderas i undersökningen. Urvalet drogs från HCN som arbetade i två MNEs som verkar i 

södra Indien och representerade olika delar av förtagen (så som HR, marknadsföring, sälj, 

finans och projekt). Med andra ord var studiepopulationen i vår uppsats en delmängd av 

målgruppen för vår undersökning (indiska medarbetare i Bangalore med svenska expats inom 

tillverkningsföretag). 

 

3.5.1 Urval till enkäterna  

Genom kontakt inom företag 1 fick vi ta del av en lista med 172 stycken tänkbara respondenter 

som kunde bidra till studiens syfte. Dessa respondenter var utvalda på ett sådant sätt att de 

någon gång under sin arbetsperiod hade haft kontakt med en svensk expat vilket var det 

urvalskriterium som vi var ute efter. Enkäterna skickades sedan ut där 86 stycken fick ta del av 

den kvinnliga och 86 stycken fick ta del av den manliga profilen. Survey länken skickades ut 

den 31 mars via kommunikationschefen och vid den 4 april var respondentsvaren 86 stycken. 

Därefter skickades en påminnelse ut till resterande för att öka antalet respondenter. Vid den 13 

april var respondentsvaren 104 stycken och tillsammans med kommunikationschefen valde vi 

att stänga surveyn då vi ansåg att det inte skulle generera fler svar. Fördelningarna mellan 

profilerna var i detta fall 58 stycken (55,77%) av den manliga enkäten och 46 stycken (45,23%) 

av den kvinnliga. 

 

Vi delade personligen ut enkäterna på företag 2.  Här fick vi, med hjälp av en kontaktperson, 

tillgång till specifika grupper utav indiska medarbetare som var i ständig kontakt med svenska 

expats, vilket var urvalskriteriet. Kontaktpersonen gjorde så att vi fick kontakt med olika 

avdelningar på företaget och vi hade möjlighet att dela ut 56 enkäter där 28 var av respektive 

profil. Vi befann oss på plats under hela dagarna för att respondenterna skulle ha möjlighet att 

lämna in enkäten och ställa frågor om det behövdes. Sammanlagt fick vi in 41 enkäter där 22 

(54 %) svarade på den kvinnliga och 19 (46 %) svarade på den manliga profilen. 

 

Sammantaget svarade 145 respondenter på enkäten (tabell 1), 77 stycken (53 %) HCN svarade 

på den manliga och 68 stycken (47 %) svarade på den kvinnliga profilen. 127 stycken (88 %) 
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var manliga deltagare och 18 (12 %) kvinnliga. Medelåldern var 34,6 år och de hade en 

genomsnittlig erfarenhet med expats på 5,2 år. Den låga kvinnliga procentandelen på 12 procent 

kan förklaras genom att de svenska företagen verkar på en mansdominerande marknad. Dock 

ser vi inte detta som något negativt utan det snarare representerar den låga andelen kvinnor i 

tillverkningsindustrin som vi undersöker.  

 

Tabell 1. Urvalet till enkäten 

Kön  

         Man 127 stycken 

         Kvinna 18 stycken 

Genomsnittlig ålder 34,6 år 

Genomsnittlig arbetslivserfarenhet 11,6 år 

Genomsnittlig arbetserfarenhet med Svenska expats 5,2 år 

 

3.5.2 Urvalet till samtal 

Eftersom samtalen inte var planerade innan vi reste så valde vi att samtala med de expats som 

vi fick kontakt med på båda företagen och som hade tid att delta. Urvalet till samtalet gjordes 

alltså inte med hjälp av någon urvalsprocess utan det enda kriteriet som vi satte upp var att 

expats skulle ha längre än ett års erfarenhet i Indien. Av dessa samtalade vi med 3 kvinnor och 

3 män där genomsnittstiden i Indien var 3,5 år. I företag 1 fick vi samtala med en kvinna och 

två män och i företag 2 fick vi samtala med två kvinnor och en man.  

 

Genom sekretessavtalen som vi skrev på för företagen har vi valt att använda oss av 

pseudonymer i syfte att skapa anonymitet. Vi har valt att namnge dessa till, Lars, Göran, Gustav, 

Anna, Lisa och Stina.  

 

3.6 Bortfall 

Det totala bortfallet, både externt och internt, summeras i tabell 2. 
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3.6.1 Externt bortfall  

Genom den webbaserade enkätundersökningen erhöll vi ett externt bortfall på 40 procent och i 

den pappersbaserade enkätundersökningen erhöll vi 27 procent. Det sammanlagda externa 

bortfallet för studien blev 36 procent (tabell 2). De två huvudsakliga skälen för att respondenter 

inte svarar på en enkät kan vara att enkäten inte har levererats till respondenten (exempelvis fel 

e-mailadress) eller ovilja att svara. Andra skäl skulle kunna bero på att anställda är 

översvämmade med frågeformulär vilket kan resultera i att de är trötta och vägrar svara på icke-

väsentliga frågeformulär (Baruch & Holtom, 2008, s. 1141). Dessa är de anledningar som vi 

tror har skapat det externa bortfallet i vår studie.  

 

Det är även vitalt att analysera svarsfrekvensen eftersom låga svarsfrekvenser kan leda till att 

den statistiska styrkan begränsas (Sauermann & Roach, 2013, s. 284) och i sin tur leder till 

snedvridna resultat (Fan & Yan, 2013, s. 132). För det första har vi genom en bortfallsanalys 

(tabell 2) kommit fram till att vår studie har en relativt hög svarsfrekvens (64 %, tabell 2). Denna 

slutsats drar vi på grund av att studier har funnit att svarsfrekvensen på surveyundersökningar 

genomsnittligen ligger runt 37,2 procent (Baruch & Holtom, 2008, s. 1153).  

 

För det andra anser vi att vårt urval är representativt, eftersom vi med hjälp av kontakter inom 

företagen kunde få tillgång till respondenter som mötte våra urvalskriterium och representerar 

då populationen väl. Forskning har nämligen påvisat att det är viktigare att de tillfrågade 

respondenterna är representativa för populationen som undersöks och inte skiljer sig på något 

meningsfullt sätt från den totala gruppen (Baruch & Holtom, 2008, s. 1153).   

 

Sammantaget genererade den pappersbaserade enkäten ett mindre externt bortfall, vilket kan 

bero på att vi var på plats när dessa delades ut och var tillgängliga under dessa dagar. Den 

webbaserade enkäten hade sina fördelar när det kom till tid och kostnad men även att den nådde 

ut till fler respondenter. Vi kunde se att båda enkätmetoderna hade sina för och nackdelar vilket 

gör att metoderna komplementerar varandra i en mixed-mode undersökning.     

3.6.2 Interna bortfallet 

Det interna bortfallet var precis som det externa bortfallet större för webbenkäten jämfört med 

pappersenkäten. Det interna bortfallet för den webbaserade enkäten var 9.97 procent och för 

pappersenkät 0.53 procent (tabell 2). Det som framkom i bortfallsanalysen var att 17 

respondenter, som svarat på webbenkäten, valde att inte genomföra hela enkäten. Av dessa 
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svarade tre stycken på 30 procent, sju av dem avslutade när halva enkäten var genomförd och 

sju valde att inte svara på de sista nio påståendena. Detta kan bero på att de besvarar enkäten 

på arbetstid och inte hade möjlighet att slutföra den av tidsmässiga skäl. 

 

Det interna bortfallet bland pappersenkäterna var mycket lågt på endast 0.53 procent (tabell 2) 

och av dessa respondenter slutförde samtliga enkäten. I analysen av detta fann vi inget samband 

mellan specifika påståenden, utan det var olika påståenden som respondenterna valde att inte 

svara på. Det påståendet där det interna bortfallet var som störst var “I would regard this person 

as a casual acquaintance” för båda enkätmetoderna. Det kan vara så att respondenterna inte 

förstod det påståendet eller att de inte ville besvara det. Vidare svarade alla på de första frågorna 

kring utgruppskategorisering, d.v.s. de första 12 frågorna. Dock kan vi se att 

respondentfrekvensen sjönk från 145st till 129st fram till de sista frågorna kring kollektivism. 

Detta kan bero på att Varmas et al. (2006) enkätkonstruktionen kan anses vara relativt “tung” 

med 50 stycken påståenden som genomsnittligen tog 10-15 minuter att besvara. 

 

Sammantaget var det interna bortfallet 7,3 procent (tabell 2) vilket vi anser var relativt lågt då 

samtliga respondenter var på arbetet när de genomförde enkäten. Att webbenkäten hade ett 

större bortfall än pappersenkäten var förväntat då tidigare forskning visat att detta ofta är ett 

problem med denna typ av distribution (Sivo et al., 2006, s. 352).  

 

Tabell 2. Bortfallstabell 
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3.7 Statistiska metoder 

Genom att använda samma analysmått som Varma et al. (2006) använder kan resultaten från 

vår studie jämföras med deras. De mått som Varma et al. (2006, s. 117) använt var medelvärde, 

standardavvikelse och korrelationsanalys och till reliabiliteten har de använt Cronbachs alpha. 

Utöver dessa valde vi att göra en faktoranalys, för att ta reda på vilka variabler som har samband 

och om det fanns bakomliggande faktorer. Vidare gjordes en regressionsanalys för att ta reda 

på effekten mellan variablerna. Genom ett strukturerat excel-ark förde vi in data i SPSS för att 

testa våra hypoteser.       

 

3.7.1 Beroende variabel 

Tidigare forskning har visat att HCNs kategorisering av expats påverkas av många olika 

faktorer däribland kön, lika värderingar (Varma et al., 2006, s. 115), kollektivism (Pichler et 

al., 2011, s. 920), etnocentrism (Varma et al., 2012, s. 110) och anpassning (Varma et al., 2012, 

s. 754). Denna studies beroende variabel var alltså utgruppskategorisering vilket mättes, som 

tidigare nämnts, med hjälp av 11 påståenden i enkäten. Utgruppskategorisering var beroende 

variabeln eftersom vi trodde att den skulle påverkas av andra variabler. 

 

Socialt stöd och rollinformation var även två beroende variabler som vi trodde skulle påverkas 

av den oberoende variabeln utgruppskategorisering. Då forskningen inom området beskriver att 

HNCs kategorisering av expats påverkar deras villighet att dela med sig av socialt stöd och 

rollinformation (Pichler et al., 2012, s. 922; Varma et al., 2011, s. 107). 

3.7.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i vår studie var lika värderingar, kollektivism, etnocentrism och 

anpassning. Dessa variabler mättes med hjälp av frågor som tidigare forskare tagit fram och var 

de variabler som påverkade utgruppskategorisering. 

 

Vår första hypotes var att HCN kommer kategorisera svenska kvinnliga expats som 

“utgruppsmedlem” i större utsträckning än svenska manliga expats. Denna hypotes togs fram 

med hjälp av tidigare forskning och handlade om hur mycket kön påverkade 

utgruppskategoriseringen. Könet på expats valde vi att göra till en dummyvariabel där den 

manliga profilen fick värdet 0 och den kvinnliga fick 1 för att kunna jämföras mellan könen.   
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Den andra hypotesen var konstruerad utifrån Pitchler et al. (2011, s. 922) teori kring 

kollektivism. HCN som är mer kollektivistiska har visats utgruppskategorisera expats i mindre 

utsträckning (Pitchler et al., 2011, s. 924). H2 angav att kollektivism kommer vara negativt 

relaterat till utgruppskategorisering. Den oberoende variabeln i denna hypotes var kollektivism 

vilket vi fått fram från tidigare forskning. 

 

Uppfattningen om lika värderingar har visat sig påverka kategoriseringen av expat (Pichler et 

al., 2012, s. 111) och därför innefattar den tredje oberoende variabeln lika värderingar. Med 

bakgrund av detta och tidigare studiers resultat konstruerade vi den tredje hypotesen: HCN 

kommer kategorisera expats som uppfattas som lika i frågan om personliga- och 

arbetsrelaterade värderingar mindre som en utgruppsmedlem. 

 

Med hjälp av tidigare forskning byggde vi upp hypotes fyra som handlade om att HCN kommer 

utgruppskategorisera expats om de uppfattas ha annan etnisk bakgrund. Nationalitet är en “tyst” 

men synlig variabel för HCN när de träffar expats vilket kommer påverka HCN i sin 

kategorisering av dem (Pitchler et al., 2011, s. 108). Vår fjärde hypoteser blev därför: HCN som 

värdesätter etnocentrism kommer kategoriseras expats mer som en ut/in gruppmedlem baserat 

på expats ansträngningar att passa in i kultur och sedvanor. I denna hypotes var etnocentrism 

den oberoende variabeln. 
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Hypotes fem var konstruerad med hjälp av enkäten som vi tog del av. Från enkäten angav vi att 

H5 var: HCN som uppfattar expats som väl anpassade till arbetet kommer kategorisera expats 

i mindre utsträckning som utgruppsmedlem. Den oberoende variabeln i denna hypotes var 

anpassning. 

 

Hypotes sex har även den konstruerats med hjälp av tidigare forskning som beskriver att HCNs 

kategorisering av expats kommer påverka i vilken utsträckning som de ger socialt stöd och 

rollinformation (Pichler et al., 2012, s. 921). Vår hypotes sex var: HCN som 

utgruppskategoriserar expats kommer vara mindre benägna att ge både socialt stöd och 

rollinformation. Den oberoende variablerna i denna hypotes var utgruppskategorisering. 

 

3.7.3 Deskriptiv data och korrelation  

Deskriptiv statistik är den beskrivande delen av en analys som visar egenskaperna hos 

respondenterna, så som medelvärde och standardavvikelser. Genom detta kan respondenterna 

som deltagit i enkäten kontrolleras genom kontrollvariablerna och vi kunde med hjälp av dessa 

se om det fanns några som inte borde vara med vid den senare analysen för att generera ett 

bättre och trovärdigare resultat. Vi valde att ha kvar alla respondenter då alla svarade “ja” på 

interaktion med en svensk expat och borttagna respondenter skulle eventuellt minskat kraft och 

precision av analysen. Det är således i bästa intresse att hitta ett sätt att ersätta de uppgifter som 

saknas (Downey & King, 1998, s. 176). Vi valde därför att ersätta de uppgifter som saknades 

med ”missing values” som diskuterats vidare under rubriken omkodning (tabell 4).  

 

Vi valde att göra en korrelationsanalys då detta är en statistisk metod som används för att 

bedöma en möjlig linjär association mellan två variabler (Mukaka, 2012, s. 69). Korrelation 

mäts genom korrelationskoefficienten, som representerar styrkan hos det förmodade linjära 

sambandet mellan variablerna. Korrelationskoefficienten är ett värde mellan intervallet -1 och 

+1 där en korrelationskoefficient på noll indikerar att det inte existerar något linjärt samband 

mellan två variabler, och en korrelationskoefficient på -1 eller 1 indikerar ett perfekt linjärt 

samband (Mukaka, 2012, s. 70). Styrkan i relationen kan med andra ord ligga någonstans mellan 

-1 och 1. Vi gjorde detta för att undersöka om det fanns ett möjligt linjärt samband mellan våra 

variabler. 
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3.7.4 T-test 

I syfte att undersöka HCNs uppfattningar kring skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 

expats utfördes ett t-test. Detta fann vi stöd i, då liknande studier har gjort samma test (Varma 

et al., 2006, s. 117; Pichler et al., 2011, s. 921; Varma et al., 2012, s. 760; Sinangil & Ones, 

2003, s. 470; Bhatti et al., 2012, s. 32). T- testet gjordes för att jämföra medelvärdena och se 

om det fanns någon signifikant skillnad mellan de två profilerna. 

 

Första steget var att titta på Levene’s tests signifikansnivå (bilaga 4). Ett Sig-värde som ligger 

över 0,05 visar att spridningen är densamma för de två profilerna. Sig-värdena (tabell 5) för lika 

värderingar, socialt stöd, utgruppskategorisering, rollinformation och anpassning låg alla över 

0,05. Etnocentrism visade ett Sig-värde på 0,04 och låg under 0,05. Steg två blev sedan att 

undersöka ”Equal variances not assumed” och signifikansnivå (2-tailed) vilket visar om det är 

signifikant skillnad i medelvärdet. När vi undersökte detta för etnocentrism fann vi att det var 

ett sig-värde över 0,05 vilket gjorde att vi inte kunde se någon skillnad mellan de två profilernas 

medelvärde, däremot fanns en signifikant skillnad i spridningen (bilaga 4). 

 

3.7.5 Faktoranalys 

Genom detta analysverktyg undersöker forskare strukturen eller relationen mellan variablerna 

och utvecklar teoretiska modeller (Williams, Onsman & Brown, 2010, s. 2). Vi valde att göra 

denna analys för att se om det fanns underliggande strukturer mellan variablerna och för att ta 

reda på om vi kunde utveckla en modell av vårt resultat. 

 

En faktoranalys grupperar in flera variabler till mindre uppsättningar variabler eller så kallade 

faktorer (Williams et al., 2010, s. 2). Vi ville med hjälp av denna analys ta reda på om det fanns 

grupperingar mellan våra variabler i vårt resultat. Faktoranalysen undersöker även om det finns 

några underliggande dimensioner av de uppmätta variablerna vilket gör att forskare kan förfina 

och bygga ut teorier (Williams et al., 2010, s. 2). Vi valde att först göra en faktoranalys på alla 

frågorna för att se vilka som grupperades tillsammans.   

 

En aspekt att ta hänsyn till är KMO-värdet som bör ligga runt 0,5 (Williams et al., 2010, s. 5). 

KMO-värdet visar att data passar för faktorering och den låg i vår analys på 0,57 för 

grupperingen av variablerna (tabell 3). Vi valde därför att göra en faktoranalys eftersom KMO 
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värdet visade att vår data passade för faktorering. Vår signifikansnivå (Bartlett´s test) på 

faktoranalysen var 0,000 (tabell 3), vilket är en nivå som rekommenderas (Pallant, 2010, s. 

192). Med denna signifikansnivå anser vi att vårt material är av god kvalité. 

 

Tabell 3. KMO och Bartletts Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Bartlett's Test of Sphericity 

    
Measure of Sampling Adequacy. Approx. Chi-Square Df Sig. 

,569 115,212 15 ,000 
 

3.7.6 Regressionsanalys 

Genom regressionsanalysen kunde vi undersöka och visa effekten av den oberoende variabel 

på den beroende variabel och huruvida effekten var positiv eller negativ. Detta valde vi att göra 

då vi ville bygga en estimerad teoretisk modell kring våra variabler och bygga vidare på Varma 

et al. (2011) modell som presenterades i teorin (figur 1). Vi var medvetna om att vår modell 

inte gick att testa i AMOS vilket betyder att den inte kan räknas som en strukturerad 

ekvationsmodell. Detta bör göras för att med större säkerhet förstå riktningarna och styrkorna 

på variablerna i modellen.  

 

3.7.7 Omkodning 

Genom de 145 svaren som erhölls under företagsbesöken samt webbenkäterna kunde vi påbörja 

vår analys i SPSS. Dock erhöll vi ett internt bortfall på 7,3 % (tabell 4) som vi valde att koda 

om till -99 som ett missing value.  

 

Som ovan nämnt har vi genom vår enkät använt oss av påståenden som besvarats genom en 

sjugradig Likert-skala där vi har använt oss av två profiler. För att tyda resultaten utifrån 

profilerna var vi tvungna att omkoda dessa till dummyvariabler för att genomföra analysen i 

SPSS (tabell 4). 

 

Vidare var påstående 1-11 i enkäten konstruerade som en “ingrupp” där vi i vår studier var 

intresserade av utgruppskategorisering. Dessa påståenden valde vi att koda om genom en 

“recode into different variable” för att passa studiens syfte. Med andra ord när en respondent 

svarade 1 på Likert skalan kodades detta om till 7 och 7 kodades om till 1 och så vidare (tabell 

4). 
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Tabell 4. Omkodning 

Svar innan kodning Svar efter kodning 

Missing value   

Saknade värden -99 

Profiler   

Manlig 0 

Kvinnlig 1 

Kategorisering   

Svarsalternativ 1 och 7 7 och 1 

Svarsalternativ 2 och 6 6 och 2 

Svarsalternativ 3 och 5 5 och 3 

Svarsalternativ 5 och 3 3 och 5 

Svarsalternativ 6 och 2 2 och 6 

Svarsalternativ 7 och 1 1 och 7 

                      

3.8 Kvalitetsutvärdering 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är kvalitetskontroller för kvantitativt 

tillvägagångssätt (Cheek et al., 2011, s. 150) och vi har således valt att granska vår studie utifrån 

dessa kvalitetskontroller. 

 

3.8.1 Validitet                                 

Validitet handlar om mätinstrumentets förmåga att mäta just de begrepp som ska mätas och 

representerar det som ska undersökas (Polit & Beck, 2006, s. 490). Med utgångspunkt från 

Varmas et al (2006) studie kunde vi se att samma enkätkonstruktion hade använts i två senare 

studier Varma et al. (2011) och Varma et al. (2012). Begrepp som mättes stämde överens med 

de teoretiska definitionerna och frågorna var konstruerade på ett högst relevant sätt. Då vår 

undersökning utgick och byggde vidare på tidigare validerad forskning ansåg vi att validiteten 

i vår studie var av god kvalitet. 
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3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en undersökning är och om liknande resultat kommer att 

framställas om studien upprepas under så likartade förhållanden som möjligt (Golafshani, 2003, 

s. 599). Det finns tre typer av reliabilitet, intern reliabilitet, stabilitet och 

internbedömarreliabilitet, som bör tas hänsyn till när pålitligheten av en undersökning utförs 

(Charter, 2003, s. 290). Om vi skulle ha gjort om Varmas et al. (2006) studie med samma 

förutsättningar, alltså i norra Indien med Amerikanska expats men vid en senare tidpunkt och 

fått samma resultat har mätverktyget en stabilitet. Denna typ av reliabilitet valde vi att inte mäta 

eftersom det var attityder och beteenden som vi undersökte vilket kan förändras över tid. Den 

interna reliabiliteten indikerar hur nära sanningen som ett mått mäter (Charter, 2003, s. 291) 

och detta kan göras genom bland annat Cronbachs Alpha. De mått på reliabilitet som vi använde 

oss av i vår studie var Cronbachs Alpha. 

                  

3.8.3 Generaliserbarhet 

Generalisering är allmänt erkänt som en kvalitetsstandard i kvantitativ forskning som innebär 

att dra allmänna slutsatser från särskilda fall, det vill säga att göra en slutsats som är obemärkt 

baserad på det observerade urvalet (Polit & Beck, 2010, s. 1451). Generalisering inom 

kvantitativ forskning börjar med att identifiera den population som är önskvärd att generalisera 

resultatet över för att senare välja deltagare från denna population. Målet är alltid att välja ett 

urval som är representativt för befolkningen och görs bäst genom att varje deltagare har lika 

stor chans att ingå i studien (Polit & Beck, 2010, s. 1452). Urvalsstorleken som behövs för att 

vara representativ för studier är enligt Krejcie och Morgan (1970, s. 608) 144 stycken med en 

population på 230 stycken. Vårt urval kunde därför ses som representativt då populationen var 

228 med ett urval på 145. Dock var vi väl medvetna om att vår undersökning inte går att 

generalisering över alla indiska medarbetare i södra Indien. Det vi kunde generalisera det till 

var svenska tillverkningsföretags i Bangalore där vi tror att vi har tagit fram en bild av HCNs 

syn på svenska expats. 
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4. Resultat & Analys 

Vi valde att göra ett t-test för att undersöka om hypotes ett hade stöd i vårt resultat. Genom en 

korrelationsanalys sökte vi stöd för våra andra fem hypoteser i studiens data. Faktoranalysen 

och regressionsanalysen genomfördes för att ta reda på om det gick att bygga en egen modell 

som kunde jämföras med Varmas et al. (2011) modell (figur 1).    

 

4.1 T-test 

Vi utförde ett t-test för att undersöka HCNs uppfattningar kring skillnaderna mellan svenska 

manliga och kvinnliga expats för samtliga variabler som anges i tabell 5 för att besvara hypotes 

1. 

 

Tabell 5. T-test 

Variabler manlig/ kvinnlig profil N Mean SD Sig. 

Likavardering 0 77 4,79 1,08 0,82 

1 65 5,04 1,23  

Socialt stöd 0 72 5,59 1,07 0,36 

1 62 5,88 ,91  

Utgrupps 

kategorisering 

0 78 2,92 ,71 0,19 

1 67 2,75 ,62  

Rollinformation 0 72 5,45 1,04 0,81 

1 62 5,58 1,09  

Anpassning 0 70 5,77 ,88 0,42 

1 60 5,91 ,71  

Etnocentrism 0 70 4,42 ,97 0,04 

1 60 4,46 1,19  

** korrelation är signifikant på 0,05 nivån 
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4.1.1 Hypotes 1 

Resultatet av H1 är summerad i tabell 5. H1 anger att Indiska HCN kommer att kategorisera 

kvinnliga expats mer som en utgruppsmedlem än sina manliga motsvarigheter. T-testet 

avslöjade ingen signifikant skillnad mellan svenska kvinnliga och manliga expats i Indien (M 

= 2,97 för manliga kontra M = 2,75 för kvinnliga). Det vi kunde se var att indiska HCN 

utgruppskategoriserar svenska manliga expats i någon mer utsträckning än de kvinnliga expats, 

men resultatet ger ingen signifikant skillnad. H1 gavs inget stöd. 

 

Vidare avslöjade t-testet (tabell 5) att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen på 

varken socialt stöd (M = 5,59 för manliga kontra M = 5,88 för kvinnliga), rollinformation (M 

= 5,45 för manliga kontra M = 5,58), lika värderingar (M = 4,79 för manliga kontra M = 5,04 

för kvinnliga) och anpassning (M = 5,77 för manliga kontra M = 5,91 för kvinnliga). 

 

Däremot fann vi i data att det fanns en signifikant spridning mellan könen (,04<,05) för 

etnocentrism  (M = 4, 46 för kvinnor kontra M = 4,42 för manliga) i steg 1 (tabell 5). Däremot 

kunde vi inte se någon signifikant skillnad mellan medelvärdena i steg 2 (,8>,05). För att vidare 

analysera varför data fann en signifikant spridning i steg 1, undersökte vi histogrammen 

(histogram 1) för de två profilerna kring etnocentrism. Här såg vi varför data fann en signifikant 

skillnad mellan könen angående steg 1. Histogrammen visade att det fanns en signifikant 

skillnad i spridningen mellan profilerna men inte mellan profilernas medelvärden. Med andra 

ord, skillnaden som vi fann återfinns inte med 95 procentig säkerhet vilket innebär att skillnaden 

mellan profilerna inte är signifikant. 

 

 

Figur 2. Histogram 
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4.2 Deskriptiv statistik och korrelationsanalys 

I tabell 6 summeras medelvärde, standardavvikelse, korrelationen och Cronbach Alpha för 

samtliga variabler från enkäten. 

Tabell 6. Deskriptiv statistik och reliabilitets indikatorer 

Variabel Medel SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Lika värderingar 4,87 1,17 (0,77)       

2.Utgruppskategoriserin 2,86 0,68 -,39** (0,62)      

3. Socialt stöd 5,73 1,07 ,19* -,22* (0,78)     

4. Rollinformation 5,49 1,05 ,19* -,27** ,58** (0,88)    

5. Etnocentrism 4,42 1,06 ,10 -,33** -,13 ,08 (0,78)   

6. Kollektivism 5,06 1,08 ,29** -,33** ,03 ,08 ,41** (0,77)  

7. Anpassning 5,82 0,80 ,27** -,35** ,46** ,32** ,07 ,21* (0,84) 

** korrelation är signifikant på 0,01 nivån (two-tailed). *korrelation är signifikant på 0,05 nivå (two-tailed). 
Värden inom parenteser representerar Cronbach´s α. 

 

I tabell 6 kunde vi urskilja att utgruppskategorisering hade signifikant negativ korrelation med 

lika värderingar (r = -,39, p<,01), socialt stöd (r = -,22, p<,05), rollinformation (r = -,27, p<,01), 

etnocentrism (r = -,33, p<,01), kollektivism, (r = -0,33, p<,01) och anpassning (r = -,35, p<,01). 

Detta indikerade att lika värderingar, socialt stöd, rollinformation, etnocentrism, kollektivism 

och anpassning minskar när HCN utgruppskategoriserar expat. Eller tvärtom, socialt stöd och 

rollinformation ökar när utgruppskategoriseringen minskar. Samma gäller när kollektivism, 

etnocentrism, lika värderingar och anpassning ökar, då minskar utgruppskategoriseringen. Det 

fanns alltså signifikanta samband mellan samtliga variabler i vår undersökning och nedan 

presenteras vad de har för betydelse för våra fem andra hypoteser. 
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4.2.1 Hypotes 2-6 

Resultaten H2-H6 är summerade i tabell 6. 

H2 anger att kollektivism kommer vara negativt relaterat till utgruppskategorisering. 

Korrelationsanalysen visade att det fanns ett signifikant samband (r = -,33, p<,01) som 

indikerade att kollektivism minskar utgruppskategoriseringen, så H2 stöds i detta fall. 

 

H3 anger att HCN kommer kategorisera expats som uppfattas som lika i frågan om personliga- 

och arbetsrelaterade värderingar mindre som en utgruppsmedlem. En signifikant negativ 

korrelation (r = -,39, p<,01) anger att en expat som uppfattas som mer olik avseende värderingar 

kommer kategoriseras mer som en utgruppsmedlem. Därför stöds H3 i vårt resultat. 

 

H4 anger att HCN som värdesätter etnocentrism kommer kategorisera expats mer som en 

in/utgruppsmedlem baserat på expats ansträngningar att passa in i kultur och sedvanor. En 

signifikant negativ korrelation (r = -,33, p<,01) indikerade att de som värdesätter etnocentrism 

kommer att utgruppskategorisera expats i mindre utsträckning då de uppfattar att en expat 

anstränger sig. H4 stöds därför av vårt resultat. 

 

H5 anger att HCN som uppfattar expats som väl anpassade till arbetet kommer kategorisera 

expats i mindre utsträckning som utgruppsmedlem. En signifikant negativ korrelation (r = -,35, 

p<,01) indikerade att HCN som uppfattar expats som anpassade kommer minska 

utgruppskategoriseringen. H5 stöds. 

 

H6 anger att HCN som kategoriserar expats som en utgruppsmedlem kommer vara mindre 

benägen att ge socialt stöd och rollinformation. En signifikant negativ korrelation mellan 

utgruppskategorisering och socialt stöd (r = -,22, p<,05) indikerade på att socialt stöd minskar 

när utgruppskategoriseringen ökar. Vidare fanns en negativ korrelation mellan 

utgruppskategorisering och rollinformation (r = -,27, p<,01) som indikerade att rollinformation 

minskar när utgruppskategoriseringen ökar. Därför stöds H6 genom vår korrelationsanalys. 

 

Utöver resultaten till våra hypoteser kunde vi urskilja att lika värderingar har signifikant positiv 

korrelation med socialt stöd (r = ,19, p<,05), rollinformation (r = ,19, p<,05), kollektivism (r = 

,29, p<,01) och anpassning (r = ,27, p<,01). Resultatet pekade på att lika värderingar mellan 

HCN och expat erhåller större utbyte av socialt stöd och rollinformation.  
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Vidare anpassar sig expats bättre då värderingarna möter HCNs och om HCN anser sig vara 

lika expats inom kollektivism uppfattar de även att de har liknande värderingar som expats. 

Resultatet utifrån korrelationsanalysen (tabell 6) kunde även urskilja en signifikant positiv 

korrelation mellan socialt stöd och rollinformation (r = ,58, p<,01). Fortsättningsvis erhölls en 

signifikant positiv korrelation mellan anpassning och socialt stöd (r = ,46, p<,01) och 

rollinformation (r = ,32, p<,01). Detta tyder på att anpassning, socialt stöd och rollinformation 

samvarierade med varandra. Vidare visade korrelationstabellen att kollektivism hade en positiv 

signifikant korrelation med etnocentrism (r = ,41, p<,01) och anpassningsförmågan (r = ,21, 

p<,05). 

 

Utifrån tabell 6 kunde vi även utläsa hur den studerade Indiska HCN-gruppen generellt 

uppfattade svenska expats och hur deras attityder och beteenden reflekterade de olika 

variablerna. Detta med hjälp av Likert-skalan på enkäten (bilaga 1). Lika värderingar (M = 

4,87) uppvisade att de uppfattar svenska expats relativt lika i personliga och arbetsrelaterade 

värderingar. Utgruppskategoriseringen (M = 2,86) angav att de inte i någon större utsträckning 

utgruppskategoriserar svenska expats. Socialt stöd (M = 5,57) och rollinformation (M = 5,49) 

pekade på att de var villiga att erbjuda socialt stöd och rollinformation ofta till svenska expats. 

Vidare ansåg indiska HCNs att svenska expats anpassar sig snabbt till arbetsrelaterade frågor 

(M = 5,83). Etnocentrism (M = 4,42) tydde på att den studerade indiska HCN-gruppen 

värdesätter etnocentrism relativt mycket. Kollektivism (M = 5,06) uppvisade att den studerade 

HCN-gruppen hade en relativ hög nivå av kollektivism. 

 

4.3 Faktoranalys                 

Genom att göra en faktoranalys fick vi fram att det finns grupperingar inom de studerade 

variablerna. Vi hade sammanlagt 6 stycken variabler vilka är lika värderingar, anpassning, 

kollektivism, etnocentrism, socialt stöd och rollinformation. Tidigare forskning har delat in 

påståendena från enkäten (bilaga 1) i dessa variabler (Varma et al., 2006, s. 116). Utifrån detta 

gjorde vi en faktoranalys på påståendena (bilaga 4). Emellertid valde vi att inte ha med alla 

påståenden i faktoranalysen för att två av påståendena plockades bort när vi gjorde Cronbachs 

alpha (bilaga 2). För det andra plockade vi bort de frågor som hade ett värde under 0,2, då de 

inte samvarierade lika starkt med de andra faktorerna. De borttagna påståendena blev 

sammanlagt tre stycken (tabell 7). 
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Tabell 7. Borttagna påståenden 

Nr. Påstående 

17a 

Provide the co-worker with information on: behviours that your organization values 

and expects. 

27 Job requirements. 

34 Foreign nationals should be proficient in the local language. 

 

Vi valde alltså att faktorera vid tre, där vi kan se att den första faktorns statistiska samband är 

32 procent av faktoranalysen (tabell 8). Den första grupperingen (tabell 9) som faktoranalysen 

gjorde var mellan rollinformation och socialt stöd vilket vi valde att namnge förankring. Vi 

kunde även se i korrelationsanalysen (tabell 6) att dessa två variabler hade ett starkt möjligt 

linjärt samband (r = ,58, p<,01). Resultatet av faktoranalysen och korrelationsanalysen visade 

tillsammans att det fanns ett start samband mellan rollinformation och socialt stöd. 

 

För faktor två (tabell 9) fann vi 23,9 procent av det statistiska sambandet (tabell 8) i analysen. 

Kollektivism och etnocentrism faktorerades tillsammans och vi valde att uppkalla denna faktor 

efter deras gemensamma nämnare vilket är kultur. I korrelationsanalysen hade dessa två 

variabler även ett starkt möjligt linjärt samband (r = ,41, p<,01) (tabell 6). Kulturfaktorn beskrev 

alltså att sambandet mellan dessa två variabler, som kunde ses både i korrelationsanalysen och 

faktoranalysen, hade en stark samverkan. 

 

Den tredje faktorn (tabell 9) innehöll lika värderingar och anpassning vilket visade 14,5 procent 

av det statistiska sambandet (tabell 8). Den tredje faktorn valde vi att benämna som 

gruppdynamik för att variablerna tillsammans handlade om den förankring som indiska HCN 

ger till svenska expats. I korrelationsanalysen (tabell 6) kunde vi urskilja att det fanns ett starkt 

möjligt linjärt samband mellan variablerna (r = ,27, p<,01). De två variablerna lika värderingar 

och anpassning hade förankring i båda analyserna för stark samvariation. Vi kunde alltså se att 

det fanns en underliggande struktur av våra variabler som grupperades in i de tre faktorerna.  

 

Tabell 8. Total varians förklaring 

 Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation  
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Compone 
Tot. 

% of 

Variance 

Cumulati 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulativ 

% Tot. 

1 1,92 32,01 32,02 1,92 32,02 32,02 1,71 

2 1,44 23,97 55,98 1,44 23,97 55,98 1,42 

3 ,87 14,55 70,53 ,87 14,55 70,53 1,45 

4 ,74 12,34 82,87     

5 ,65 10,79 93,66     

6 ,38 6,34 100,0     

Extraction Method: Principal Component Analysis. a.  

When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a 

total variance. 

 

Tabell 9. Pattern Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Rollinformation ,897   

Socialt stöd ,865   

Etnocentrism  ,892  

Kollektivism  ,723  

Lika 

värderingar 

  ,913 

Anpassning   ,598 
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4.4 Regressionsanalys  

Den första regressionsanalysen som gjordes var en multipel regressionsanalys som innehöll de 

fyra oberoende variablerna lika värderingar, anpassning, etnocentrism och kollektivism samt 

beroende variabeln utgruppskategorisering. Detta för att se vilka variabler som påverkade HCN 

att utgruppskategorisera expats. Genom att undersöka den standardiserade betakoefficienten 

kunde vi se riktningen på sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln. Denna regressionsanalys (tabell 11) visade att R2 = ,30, F(4,124) = 13,54, p<,001, 

vilket betydde att sammantaget prediceras 30 procent av variansen från de oberoende 

variablerna på den beroende variabeln utgruppskategorisering vid en ,001 signifikansnivå. Vår 

första modell visade att variansen av anpassning på utgruppskategorisering hade en 

standardiserad betakoefficient (β) på -,24 på signifikansnivån ,003, lika värderingar hade en β 

på -,27 på signifikansnivån  ,001, etnocentrism hade β -,25 på signifikansnivån ,003 och 

kollektivism hade β -,11 på signifikansnivån ,189 (tabell 12). Att kollektivism hade denna låga 

signifikansnivå berodde på att den variabeln korrelerade högt med de andra variablerna. 

 

Vår modell 1 (tabell 10) beskrev med andra ord att de oberoende variablerna anpassning (β = -

,24), lika värderingar (β = -,27), etnocentrism (β = -,25) och kollektivism (β = -,11) hade effekt 

på beroende variabeln utgruppskategorisering. Resultatet visade även att lika värderingar hade 

störst påverkan på utgruppskategorisering följt av etnocentrism och anpassning. Kollektivism 

hade även den påverkan på utgruppskategorisering dock i mindre grad.  

 

Tabell 10. Modell 1 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,551a ,304 ,282 ,57491 

a. Predictors: (Constant), Kollektivism, Anpassning, Lika värderingar, Etnocentrism 

b. Dependent Variable: Utgruppskategorisering 
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Tabell 11. ANOVA 

Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 17,901 4 4,475 13,540 ,000b 

Residual 40,984 124 ,331   

Total 58,885 128    

a. Dependent Variable: Ugruppskategorisering  

b. Predictors: (Constant), Kollektivism, Anpassning, Lika värderingar, Etnocentrism 

 

Tabell 12. Koefficienter 

Model 1 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 B Std. Error β t Sig. 

(Constant) 5,851 ,438  13,350 ,000 

Anpassning -,203 ,067 -,240 -3,031 ,003 

Lika 

värderingar 

-,154 ,046 -,265 -3,338 ,001 

Etnocentrism -,158 ,053 -,246 -2,990 ,003 

Kollektivism -,071 ,053 -,113 -1,332 ,185 

a. Dependent Variable: Utgruppskategorisering  

              

Vi har även gjort två bivariata regressionsanalyser för den oberoende variabeln 

utgruppskategorisering mot de beroende variablerna rollinformation (tabell 13) och socialt stöd 

(tabell 16). Eftersom vi hade en oberoende variabel, utgruppskategorisering, till två beroende 

variabler gjordes två separata bivariata regressionsanalyser. Detta gjorde att vi inte kunde se 

skilda varianser i dessa modeller utan fick två separata standardiserade betakoefficienter som 

visade hur mycket utgruppskategorisering predicerade till de två variablerna oberoende av 

varandra. Den första enkla regressionsanalysen visade R2 = ,07, F(1, 132) = 9,99, p<,002 vilket 

betydde att 7 procent av variansen från utgruppskategorisering påverkade den beroende 

variabeln rollinformation på en signifikansnivå ,002 (tabell 14). I vår andra modell såg vi att 

den standardiserade betakoefficient (β) för utgruppskategorisering var -,27 (tabell 15) vilket 

betydde att denna variabel hade en negativ effekt på rollinformation.         
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Tabell 13. Modell 2 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

2 ,265a ,070 ,063 1,02740 

a. Predictors: (Constant), Utgruppskategorisering 

 

Tabell 14. ANOVA 

Model 2 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 10,550 1 10,550 9,995 ,002b 

Residual 139,331 132 1,056   

Total 149,881 133    

a. Dependent Variable: Rollinformation  

b. Predictors: (Constant), Utgruppskategorisering 

 

 

Tabell 15. Koefficient 

Mode 2 

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized  

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error β   

(Constant) 6,703 ,389  17,235 ,000 

Utgrupps. -,419 ,133 -,265 -3,161 ,002 

a. Dependent Variable: Rollinformation 

 

Den andra bivarata regressionsanalysen visade att socialt stöd hade R2 = ,05, F(1,132) = 6,60, 

p<,01 som motsvarade 5 procent av variansen från utgruppskategorisering vilket påverkade 

beroende variabeln socialt stöd på en signifikansnivå ,01 (tabell 17). Standardiserad 

betakoefficient (β) för socialt stöd var -,22 (tabell 18) och modell tre visade att 

utgruppskategorisering hade en negativ effekt på viljan att ge socialt stöd.  
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Tabell 16. Modell 3 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

3 ,221a ,049 ,041 ,98880 

a. Predictors: (Constant), Utgruppskategorisering 

 

Tabell 17. ANOVA 

Model 3 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

   Regression 6,600 1 6,600 6,750 ,010b 

   Residual 129,059 132 ,978   

   Total 135,659 133    

a. Dependent Variable: Socialt stöd 

b. Predictors: (Constant), Utgruppskategorisering 

 

 

Tabell 18. Koefficient 

Model 3 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

 B Std. Error β t Sig. 

 (Constant) 6,671 ,374  17,822 ,000 

 Utgrupps -,331 ,128 -,221 -2,598 ,010 

a. Dependent Variable: Socialt stöd 

 

Sammanfattningsvis har vi gjort tre regressionsmodeller för att visa riktningen mellan de 

oberoende variablerna och de beroende variablerna vilket sammanfattas i tabell 19. Modell 1 

visade även de olika oberoende variablernas styrkor på utgruppskategorisering och vilka 

variabler som påverkade i störst utsträckning. Det är viktigt att notera är att vi är medvetna om 

att det finns andra variabler som påverkar rollinformation och socialt stöd än 

utgruppskategorisering.  
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Tabell 19. Uppskattade regressioner 

Modeller Variabler Standardiserad koefficient  

(β) 

Regressions- 
modell 1 

Anpassning  Utgruppskategorisering -,24 

Lika värderingar Utgruppskategorisering -,27 

Etnocentrism  Utgruppskategorisering -,25 

Kollektivism  Utgruppskategorisering -,11 

Reg.-modell 2 Utgruppskategorisering  Rollinformation -,27 

Reg. -modell 3 Utgruppskategorisering  Socialt stöd -,22 

 

4.5 Empiriska observationer 
I denna del tar vi upp vad vi fått fram från samtalen med expats på plats i Bangalore. 

 

4.5.1 Samtal 

När vi samtalade med expatsen framkom det många intressanta observationer. Bland annat 

pratade de om deras relationer till sina indiska medarbetare och vilken syn de trodde att de 

indiska medarbetarna hade på dem. Vidare samtalades det om hur de indiska medarbetarna 

förhöll sig till expats beroende på om de var en man eller kvinna, för att få en uppfattning om 

det hade en påverkan på expats framgång. Den som tydligast uttryckte att det inte förekom 

några fördomar mot kvinnor inom organisationen var Lisa när hon uttryckte: 

 

“Fördomar kring det kvinnliga könet existerar inte här inom organisationen. Indier ser mig 

främst som utlänning eftersom kvinnor inte är riktiga kvinnor och männen inte är riktiga män. 

Åldern och arbetstiteln är mer avgörande karaktärsdrag skulle jag påstå.” (Personlig 

kommunikation, 15 april, 2016). 

 

Vidare beskrev de hur de uppfattade indierna mer generellt där Göran uttryckte sig enligt 

följande: 

 

“Jag tror att en svensk vill ha det lite kul på jobbet och göra saker gemensamt, även utanför 

jobbet men här är folk mer präglade av att överleva. Här är det jobbet och sen familjen, jobba, 

sova, äta. Det kanske inte handlar om värderingar utan snarare om deras situation.” (Personlig 

kommunikation, 22 april, 2016).  
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Vidare illustrerade Stina det så här: 

 

“Nej det är nog rätt så stor skillnad mellan personliga värderingar här. Här har de inga 

problem att jobba 12-14 timmar och varje helg. De har inte så mycket fritidsintressen förutom 

religionen och de tycker även att det är märkligt att jag fick barn innan jag var gift.” (Personlig 

kommunikation, 15 april, 2016).  

 

Lars förklarade följande: “En skillnad som jag ser här är att man i Sverige skiljer mellan arbete 

och fritid. Det gör man inte här.” (Personlig kommunikation, 18 april, 2016). 

 

Lisa uttryckte följande: “9 av 10 gånger har vi alla lika värd men ibland händer det att t.ex. 

chauffören inte ses som lika mycket värd. Då kan vi se att vi har olika personliga värderingar.” 

(Personlig kommunikation, 15 april, 2016).  

 

Stina beskrev även att det går att urskilja den hierarki som råder inom det indiska samhället och 

förklarade det såhär: 

 

“Globalt sätt försöker vi neutralisera titlar men här fungerar det inte. Efter tre år får man 

automatiskt en ny titel oavsett om man stigit i grad eller ej.” (Personlig kommunikation, 15 

april, 2016). 

 

Anna illustrerade följande:  

 

“Här finns det många småbossar där de formella cheferna ofta visar att de är bättre än andra. 

Titlarna är även mycket viktiga här och jag tror det är kopplat till deras hederskultur.” 

(Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Vi kunde emellertid även urskilja att det fanns vissa olikheter i arbetsrelaterade värderingar, där 

Lars uttryckte följande:  

 

“I Sverige är det viktigt att planera, vi har kalla vintrar och har historiskt sett behövt planera 

för att överleva. Här tar man vad man har och det är bara att göra nya planer. Fungerar det 
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inte nu så kan det lösas senare. Tiden är inte en rak linje utan den går runt några varv. Försöker 

de rita en tidslinje så är det stora skillnader. Tiden för en indier är oändlig vilket kan bero på 

deras religion.” (Personlig kommunikation, 18 april, 2016). 

 

Lisa uttrycker även att:  

 

“Chefen ska ha alla svar enligt en indier. Individer ska enligt mig ta reda på saker själv.” 

(Personlig kommunikation, 15 april, 2016). 

 

Vidare fann vi att alla expats ansåg att deras indiska medarbetare var individualister på arbetet. 

Gustav exemplifierade detta när han uttryckte att: 

 

“De är individualister, unga och välutbildade och de vill framåt i karriären. Här vill alla ha 

en titel och det ska hända saker snabbt.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Etnocentrism och nationalitet var även något som lyftes i samtalen och Stina beskrev att: 

 

“Indien är ett land med många olika kulturer som tillsammans lever sida vid sida, där de har 

lärt sig att arbeta trots skillnaderna.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Anna uttrycket det såhär: 

 

“Det finns otroligt många kulturer även om de är från samma land. Hela spektra finns här.” 

(Personlig kommunikation, 15 april, 2016). 

 

Göran förklarade att “De är toleranta för kulturer.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Stina beskrev emellertid att det kan finnas fördomar och förutfattade meningar om svenskar i 

arbetslivet:  

 

“I de högre teamen finns det mycket feltolkningar om svensk kultur. Det kan tillexempel handla 

om att de tycker vi är lata för att de anser att vi har så mycket sammanhängande ledighet.” 

(Personlig kommunikation, 15 april, 2016). 
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Däremot uttryckte de att det fanns stora skillnader mellan svenskar och indier när det kommer 

till att dela med sig av information. Flera av dem beskrev att Indierna har svårt att erkänna om 

de har uppstått ett fel och att det är viktigt att hålla på viss information som kan anses som 

fördelaktig. Lars beskrev att:  

 

“De är sämre på att dela information än svenskar och de vill sko sig själva innan. Information 

är makt men vi försöker få in våra värderingar och ändra på det.” (Personlig kommunikation, 

18 april, 2016). 

 

Anna förklarade att:  

 

“Det går inte att gå in och sätta sig spontant hos en medarbetare eller expat för då tror andra 

att man delar information som annars ska behållas för sig själv.” (Personlig kommunikation, 

15 april, 2016).  

 

Lisa gav oss även en insyn i varför de hade svårt att dela med sig av information, där hon 

uttryckte följande:  

 

“Det kan vara så att de håller på information för att skapa konkurrensfördelar.” (Personlig 

kommunikation, 15 april, 2016). 

 

Vi är väl medvetna om att de samtal som vi haft enbart gjorde att vi kunde få en något djupare 

förståelse för de resultat vi fick i enkäten. Därför föreslår vi att vidare forskning gör en rent 

kvalitativ studie på svenska expats för att ta reda på hur de uppfattar situationen. Vidare anser 

vi att fler kvalitativa studier med HCN görs för att ta reda på om det finns ytterligare variabler 

som påverkar HCNs kategorisering av expats.  
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5. Diskussion 

I den här studien har vi fokuserat på Adlers (1984, s. 87) tredje föreställning vilket refererar till 

att HCN kommer ha fördomar och diskriminera kvinnliga expats. Vi har undersökt relationen 

mellan medarbetare från södra Indien och svenska expats genom 

in/utgruppskategoriseringsteorin. Detta för att de internationella uppdragen spelar en allt större 

roll för MNEs som är ett område som än idag innehar många frågetecken för både forskarna 

och organisationerna (Varma et al., 2006, s. 117). Med tanke på den aktuella forskningen inom 

kvinnliga expatsområdet, bestämde vi oss för att undersöka om expats kön var relaterat till 

HCNs utgruppskategorisering. Vidare valde vi att testa Varma et al. (2006) studie och se hur 

lika värderingar, etnocentrism, kollektivism, anpassning, socialt stöd och rollinformation var 

relaterade till utgruppskategorisering. Självkategorisering betyder att utgruppskategorisering 

kommer leda till mindre förmånlig behandling vilket gjorde att vårt huvudsyfte med studien 

även var förenat med hur HCNs uppfattningar påverkar utgruppskategoriseringen.   

 

Våra resultat bekräftade att HCNs uppfattningar om lika värderingar, etnocentrism, 

kollektivism och anpassning var negativt relaterade till utgruppskategorisering. Vidare var 

utgruppskategorisering negativt relaterat till HCNs vilja att ge socialt stöd och rollinformation, 

detta var i lag med tidigare forskning (Varma et al., 2011, s. 111: Pitchler et al., 2012, s. 922). 

Dessa är viktiga faktorer för expats framgång och detta forskningsområde är det som vi har 

byggt våra sex hypoteser utifrån.  

 

De sex hypoteserna som deducerats fram utifrån den befintliga teorin diskuteras tillsammans 

med vårt resultat från enkäterna och samtalen. Vi byggde därefter upp vår modell successivt 

efter varje hypotes för att i slutändan presentera den slutgiltiga modellen.  

 

5.1 Hypotes 1  

H1: HCN kommer kategorisera svenska kvinnliga expats som “utgrupp” i större utsträckning 

än svenska manliga expats. 

 

Det skulle kunna hävdas att med tanke på Indiens maskulina kultur skulle HCNs i Indien känna 

sig mer bekväma att arbeta med manliga expats med bakgrund av självkategoriseringsteorin. 

Då teorin hävdar att individer kategoriserar andra i ingrupp och utgrupp baserat på upplevda 

skillnader (Pitchler et al., 2012, s. 922) och i och med att fysiska egenskaperna är direkt 
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märkbara bör HCN utgruppskategorisera kvinnliga expats i större utsträckning. Dock fann 

Varma et al. (2006, s. 118) i deras studie att Indiska HCN föredrog nordamerikanska kvinnliga 

expats framför deras manliga motsvarigheter. Detta resultat är kontradiktoriskt med 

självkategoriseringsteorin och kräver vidare utforskning. Vi valde därför att undersöka södra 

Indiens uppfattningar och beteenden gentemot kvinnliga/manliga expats, detta för att Varma et 

al. (2006, s. 118) påpekar att olika delar av Indien är en moderatorvariabel som krävs för att 

utvidga detta forskningsområde.  

 

Denna studies resultat visade några intressanta fynd i relation till tidigare forskning. I vår studie 

deltog 127 stycken manliga indiska medarbetare och enbart 18 stycken kvinnliga medarbetare 

som då enligt självkategoriseringsteorin skulle finna att manliga expats var att föredra. 

Emellertid fann vi att Indiska HCNs inte skiljer mellan manliga (M = 2, 97) och kvinnliga 

expats (M = 2, 75) (Tabell 5), d.v.s. att kvinnor från Sverige inte skulle missgynnas under sina 

uppdrag i södra Indien. Det är möjligt att svenska kvinnliga expats först ses som utlänningar 

där HCN inte skiljer mellan könen. Detta fynd stödjer Adler (1994, s. 37) som konstaterande 

att kön framför nationalitet orsakar falska antaganden när det kommer till att skicka kvinnor på 

internationella uppdrag. Detta går även i lag med vad de kvinnliga expatsen berättade under 

våra samtal, där Lisa uttryckte det så här: 

 

“Fördomar kring det kvinnliga könet existerar inte här inom organisationen. Indierna ser mig 

främst som utlänning eftersom kvinnor inte är riktiga kvinnor och männen inte är riktiga män. 

Åldern och arbetstiteln är mer avgörande karaktärsdrag skulle jag påstå.” (Personlig 

kommunikation, 15 april, 2016). 

 

Ett steg mot jämställdhet mellan könen på expats uppdrag är att fastställa att Adlers tredje 

föreställning är en myt. Där Adler (2002, s. 755) påpekar att MNEs måste dra nytta av både 

kvinnor och mäns unika stilar för att skapa konkurrensfördelar vilket enbart kan göras om alla 

kandidater tas med i urvalsprocessen.  

 

Vidare anser vi att framtida forskning bör undersöka hur HCN uppfattar sina indiska kvinnliga 

medarbetare jämfört med svenska kvinnliga medarbetare. För att vidare utforska om nationalitet 

går före kön i Indien. Detta kan göras genom att två profiler konstrueras med en introduktion 

kring en indisk kvinnlig potentiell medarbetare och en svensk kvinnlig potentiell medarbetare.  
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5.2 Vår modell 

Vår modell hade ett antagande som byggde på vårt resultat utifrån hypotes 1, att kvinnliga och 

manliga expats kategoriseras i samma utsträckning av HCN från södra Indien. Vår modell 

byggdes upp med hjälp av variablerna, hypoteserna och resultaten som vi fick utifrån den enkät 

vi erhöll av Arup Varma och tidigare forskningsresultat. Vår modell presenterar variabel för 

variabel efter respektive hypotes och i sin helhet i slutet av diskussionen.  

 

Resultaten som användes när vi byggde modellen utgår ifrån tillverkningsbranschen i södra 

Indien där svenska expats verkar. Vi var medvetna om att det inte var en representativ bild för 

hela världens expats och vidare forskning bör därför undersöka HCNs beteenden och attityder 

i fler branscher. De behövs även forskning som testar vår modell under andra kulturella 

betingelser. 

 

5.3 Hypotes 2 

H2: Kollektivism kommer vara negativt relaterat till utgruppskategorisering. 

 

Kollektivism visade en negativ korrelation till utgruppskategorisering (r = -,33, p<,01) vilket 

betyder att HCNs som anser sig vara lika expats i kollektivism, utgruppskategoriserar expats i 

mindre utsträckning. Med hjälp av regressionsanalysen byggde vi vår modell som visade att 

kollektivism hade en påverkan på utgruppskategoriseringen (figur 3).  

 

Den modell som presenterades i teorin (figur 1) gjord av Varma et al. (2012, s. 113) visade att 

det inte fanns någon korrelation mellan kollektivism och utgruppskategorisering. Emellertid är 

vårt resultat i linje med Pichlers et al. (2012, s. 924) som fann att Indien är ett kollektivistiskt 

samhälle där individerna inom organisationerna kan vara individualister. De menar med andra 

ord att studier i Indien måste ta hänsyn till att individer inom MNEs kan vara individualister 

trots att de lever i ett samhälle som kan betraktas som kollektivistiskt.  

 

Vårt resultat fördjupades även genom våra samtal med expatsen som alla uttrycker att HCN i 

södra Indien är individualister på arbetet. Gustav exemplifierade detta när han uttryckte att: 
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“De är individualister, unga och välutbildade och de vill framåt i karriären. Här vill alla ha 

en titel och det ska hända saker snabbt.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Vårt resultat blev tydligare när vi vände på resonemanget eftersom Sverige kan betraktas som 

ett individualistiskt samhälle. Både vår och tidigare forskning visade att indiska HCN på arbetet 

är mer individualistiska än det samhälle som de lever i, där svenska expats kommer från ett 

relativt individualistiska samhälle. Indiska HCN kommer således att anse att de är lika de 

svenska expats i frågan om kollektivism eller individualism och utgruppskategorisera dessa 

expats i mindre utsträckning.  

 

Med hjälp av regressionsanalysen (tabell 19) började vi bygga upp vår modell (figur 3). Nedan 

visas värdet från regressionsanalysen (β = -,11) där vi inte har funnit någon signifikant 

regression mellan variablerna. Dock fann vi en stark korrelation (r   = -,33**) och denna skillnad 

kan bero på att vi inte normaliserade värdena som kan leda till att regressionen och korrelationen 

kan anta olika värden. Vi valde i och med detta att ha med kollektivism som en variabel i vår 

modell.   

 

Figur 3. Vår modell del 1. 
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5.4 Hypotes 3 

H3: HCN som värdesätter etnocentrism kommer kategorisera expats mer som en 

ut/ingruppsmedlem baserat på expats ansträngningar att passa in i kultur och sedvanor. 

 

Etnocentrism påverkar HCNs kategorisering av expats och är enligt tidigare forskning beroende 

av hur väl expats försöker att passa in i det nya samhället och kulturen (Varma et al., 2011, s. 

116). Vår tredje hypotes hade stöd i resultaten då det finns en signifikant korrelation mellan 

variablerna (r = -,33**) och är i linje med Pichler et al. (2012, s. 924) studie. De HCN som 

värdesätter etnocentrism kommer utgruppskategorisera expats i större utsträckning om de anser 

att de inte försöker passa in i samhället. Detta implicerar att de expats som försöker passa in 

och som visar detta för sina indiska medarbetare kommer utgruppskategorisera i mindre 

utsträckning. Tidigare forskning har även funnit att detta leder till ökat socialt stöd och 

rollinformation som gör att expats kommer lyckas med sina uppdrag (Varma et al., 2012, s. 

762). 

 

Vårt resultat pekade på att den studerade indiska HCN-gruppen till viss del värdesätter 

etnocentrism med ett medelvärde på 4,42 (tabell 6). Detta tyder då i enlighet med Varma (2012, 

s. 757) att tyngdpunkten ligger mer på att möta krav som arbetet ställer än på HCNs uppfattning 

om huruvida expats uppfyller de förväntade sociokulturella standarderna. Vidare beskrev Stina 

att: 

 

“Indien är ett land med många olika kulturer som tillsammans lever sida vid sida, där de har 

lärt sig att arbeta trots skillnaderna.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Anna uttrycket det såhär: 

 

“Det finns otroligt många kulturer även om de är från samma land. Hela spektrumet finns här.” 

(Personlig kommunikation, 15 april, 2016). 

 

Göran förklarade att “de är toleranta för kulturer.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Samtalen med expatsen gjorde att vi fick en djupare förståelse för resultaten från enkäten och 

tidigare forskningsresultat. Expatsen uttryckte att indierna inte värdesatte om de svenska 

expatsen lärde sig om deras samhälles kultur utan var mer fokuserade på hur de genomförde 
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arbetsrelaterade frågor. Detta gjorde att de inte heller utgruppskategoriseras genom denna 

variabel i någon större utsträckning.  

 

Den andra delen i vår modell, etnocentrism (β = -,27**) (figur 4) lades till och är en del av vår 

regressionsanalys (tabell 19). Varma et al. (2011) fick liknande resultat i deras modell med en 

signifikant relation mellan variablerna (figur 1).  

 

Figur 4. Vår modell del 2. 

 

5.5 Hypotes 4 

H4: HCN som uppfattar expats som väl anpassad till arbetet kommer kategorisera expats i 

mindre utsträckning som utgruppsmedlem. 

 

I resultatet av denna studie fann vi stöd för vår fjärde hypotes vilket var ett intressant resultat 

då tidigare forskning inte har sett denna koppling mellan anpassning och 

utgruppskategorisering. Vårt resultat visade att HCN som uppfattar expats som anpassade 

kommer att utgruppskategorisera expats i mindre utsträckning. Tidigare forskning har sett att 

anpassning till det nya samhället skapas bäst genom kontakt med HCN (van Bakel et al., 2014, 

s. 37). Vårt resultat visade även att när HCNs uppfattar att expats har anpassats till arbetet 

kommer de utgruppskategorisera dessa i mindre utsträckning. Vårt resultat pekade på att HCN 

uppfattar att de svenska expatsen anpassar sig snabbt (M = 5, 83, tabell 6) till arbetsrelaterade 

frågor, vilket leder till att HCN utgruppskategorisera dessa i mindre utsträckning. Detta kan 

bero på att de svenska expatsen redan är väl anpassade till arbetskulturen inom dessa 

organisationer där indierna ser möjligheter att ingruppskategorisera expatsen för att dra nytta i 

sina framtida karriärer. Vårt tredje steg i modellbygget blev att lägga till anpassning, genom 
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regressionsanalysen (β = -,24**) (figur 5). Varma et al. (2011) har inte med anpassning som en 

variabel i sin modell som presenterades i teorin. Resultatet från denna studie pekade dock på 

att anpassning är med och förklarar utgruppskategoriseringen av svenska expats (tabell 19).  

 

Figur 5. Vår modell del 3. 

 

 

5.6 Hypotes 5 

H5: HCN kommer kategorisera expats som uppfattas som lika i frågan om personliga- och 

arbetsrelaterade värderingar mindre som en utgruppsmedlem. 

 

Eftersom likheter i värderingar är en central del av självkategoriseringsteorin föreslog vi att 

HCN som upplever likheter i värderingar kommer utgruppskategorisera expats i mindre 

utsträckning. Vårt resultat visade en signifikant negativ korrelation (r  = -0,39, p<0,01) och 

anger att en expat som uppfattas som mer olik avseende värderingar kommer kategoriseras mer 

som en utgruppsmedlem. Detta resultat är i linje med tidigare forskning (Varma et al., 2011, s. 

113; Pichler et al., 2012, s. 922) som beskriver att HCN kommer kategorisera expats baserat på 

upplevda likheter i värderingar. Den föreliggande studien visar alltså att upplevda likheter i 

värdering påverkar HCN i deras kategorisering av expats (β  = -,27**) vilket byggde ut vår 

modell med en till variabel (figur 6). Detta är en viktig aspekt eftersom skillnaden mellan Indien 

och Sverige är stora när det kommer till personliga och arbetsrelaterade värderingar.  

 

Vårt resultat utifrån Tabell 5 pekade på att HCN uppfattar de svenska expatsen (M = 4,78) som 

relativt lika i frågan om personliga och arbetsrelaterade frågor. Den tydligaste skillnaden vi 

kunde se utifrån samtalen med expatsen är de personliga värderingarna, där Lars uttryckte det 

så här:  
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“I Sverige är det viktigt att planera, vi har kalla vintrar och har historiskt sett behövt planera 

för att överleva. Här tar man vad man har och det är bara att göra nya planer. Fungerar det 

inte nu så kan det lösas senare. Tiden är inte en rak linje utan den går runt några varv. Försöker 

de rita en tidslinje så är det stora skillnader. Tiden för en indier är oändlig vilket kan bero på 

deras religion.” (Personlig kommunikation, 18 april, 2016). 

 

Lisa beskrev det såhär: 

 

“9 av 10 gånger har vi alla lika värde men ibland händer det att t.ex. chauffören inte ses som 

lika mycket värd. Då kan vi se att vi har olika personliga värderingar.” (Personlig 

kommunikation, 15 april, 2016).  

 

Stina illustrerade det så här: 

 

“Nej det är nog rätt så stor skillnad mellan personliga värderingar här. De har inte så mycket 

fritidsintressen förutom religionen och de tycker även att det är märkligt att jag fick barn innan 

jag var gift.” (Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Vidare beskriver Stina även att det går att urskilja den hierarki som råder i det indiska samhället 

och förklarade det såhär: 

 

“Globalt sätt försöker vi neutralisera titlar men här fungerar det inte. Efter tre år får man 

automatiskt en ny titel oavsett om man stigit i grad eller ej.” (Personlig kommunikation, 15 

april, 2016). 

 

Anna illustrerade följande:  

 

“Här finns det många småbossar där de formella chefer ofta visar att de är bättre än andra. 

Titlarna är även mycket viktiga här och jag tror det är kopplat till deras hederskultur.” 

(Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 
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Vi kunde emellertid även urskilja att det fanns vissa olikheter i arbetsrelaterade värderingar, där 

Göran uttryckte att:  

 

“Jag tror att en svensk vill ha det lite kul på jobbet och göra saker gemensamt, även utanför 

jobbet men här är folk mer präglade av att överleva. Här är det jobbet och sen familjen, jobba, 

sova, äta. Det kanske inte handlar om värderingar utan snarare om deras situation.” 

(Personlig kommunikation, 22 april, 2016). 

 

Lisa förklarade även att:  

 

“Chefen ska ha alla svar enligt en indier. Individer ska enligt mig ta reda på saker själv.” 

(Personlig kommunikation, 15 april, 2016).  

 

Figur 6. Vår modell del 4. 

 

 

5.7 Hypotes 6 

H6: HCN som utgruppskategoriserar expats kommer vara mindre benägna att ge både socialt 

stöd och rollinformation. 

 

Våra resultat visade att utgruppskategorisering hade en negativ relation till HCNs villighet att 

dela med sig av rollinformation (β = -,27**) och socialt stöd (β = -,22**) (Tabell 19). Detta 

resultat ligger i linje med Varma et al. (2011, s. 113) som fann liknande resultat i sin studie om 

kategorisering av expats. Både Pichler et al. (2011, s. 924) och Varma et al. (2006, s. 118) fann 

i sina studier att expats som uppfattas som mer olik HCN kommer att tillhandahålla mindre 

rollinformation och socialt stöd från HCN.  
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Utifrån enkätens resultat har vi erhållit att HCN är villiga att erbjuda socialt stöd (M = 5,57) 

och rollinformation (M = 5,49) ofta till de svenska expatsen (tabell 5). Däremot uttrycker sig 

de svenska expatsen att det finns stora skillnader mellan svenskar och indier när det kommer 

till att dela med sig av information. De beskrev att de indiska medarbetarna kan ha svårt att ta 

upp om något har gått fel och har svårt att erkänna att de är ansvariga.  Anna förklarade följande: 

 

“Det går inte att gå in och sätta sig spontant hos en medarbetare eller expats för då tror andra 

att man delar information som annars ska behållas för sig själv.” (Personlig kommunikation, 

15 april, 2016).  

 

Vidare uttryckte Lars följande:  

 

“De är sämre på att dela information än svenskar och de vill sko sig själva innan. Information 

är makt men vi försöker få in våra värderingar och ändra på det.” (Personlig kommunikation, 

18 april, 2016). 

 

Lisa gav oss även en insyn i varför de hade svårt att dela med sig av information när hon 

uttryckte följande:  

 

“Det kan vara så att de håller på information för att skapa konkurrensfördelar.” (Personlig 

kommunikation, 15 april, 2016). 

 

För det första kan det vara så att HCNs på de två företagen utgruppskategoriserar de svenska 

expatsen och därför är motvilliga att ge rollinformation. Å andra sidan kan det vara så att indier 

generellt inte delar med sig av rollinformation, inte heller till sina indiska medarbetare.  

 

Vår modell visade att när HCN utgrupperat expats kommer de vara benägna att ge mindre 

rollinformation (figur 7). De sociala stöd som tidigare forskning visat har en stor inverkan på 

expats framgång (Varma et al., 2006, s. 118) och har i vår studie även en negativ korrelation 

med utgruppskategorisering. Figur 7 har fått den sista variabel som beskriver vad som är med 

och påverkar utgruppskategoriseringen och hur utgruppskategoriseringen påverkar 

rollinformation och socialt stöd.  
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Figur 7. Vår modell del 5. 

 

 

5.8 Vår föreslagna modell 

Vår modell bygger på standardiserad regressionskoefficient och är inte en strukturerad 

ekvationsmodell eftersom den inte har skapats eller testats i AMOS. Det vi ville visa med vår 

slutliga modell är relationen mellan variablerna och bygga ut Varmas et al. (2011) modell (figur 

1) som presenterades i teorin. Vår modell var utformad för att visa de faktorer som har 

identifierats utifrån resultatet som sannolikt kommer att påverka HCNs beslut att 

utgruppskategorisera svenska expats. Utgruppskategorisering påverkar HCNs vilja att ge 

socialt stöd och rollinformation vilket visas i vår modell (figur 8).  

 

Med hjälp av faktoranalysen kunde vi även se att vissa variabler samvarierade mer än andra 

och det gick att faktorera in variablerna i tre grupper (tabell 9). Vi fann på så sätt en struktur 

och relation mellan variablerna som vi inte sett att tidigare forskning funnit (figur 8). Dessa var 

gruppdynamik, kultur och förankring som vi diskuterar separat nedan. Vi har även funnit 

variabeln anpassning som påverkar utgruppskategorisering vilket Varma et al. (2011), Varma 

et al. (2006) och Pichler et al. (2012) inte gjort.  
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Figur 8. Vår föreslagna modell 

 

5.8.1 Kultur 
Resultaten från förehavande studie visade att kollektivism är med och påverkar 

utgruppskategorisering vilket är ett samband som Varmas et al. (2011, s. 113) inte funnit. 

Däremot har detta funnits i senare forskning gjord av Pichler et al. (2012, s. 922) men då har 

inte etnocentrism tagits med som en förklarande variabel till utgruppering. Vår studie har 

däremot funnit ett samband mellan kollektivism och utgruppskategorisering. Samt att 

etnocentrism påverkar utgruppskategoriseringen där det även fanns en samvariation mellan 

dessa två variabler som bildat faktorn kultur (figur 8).   

 

Vår första faktor visade alltså att kollektivism och etnocentrism är två variabler som 

samvarierar. Denna faktor tolkade vi som att kulturen, i detta fall kollektivistiska vs 

individualistiska uppfattningar samt graden av etnocentrism, har en påverkan på 

utgruppskategoriseringen. Vi interpreterade att våra respondenter ansåg att Kultur hade en 

betydelse för hur de kommer att utgruppskategorisera svenska expats och att denna faktor 

förklarar en del av utgruppskategoriseringen. Den underliggande strukturen till utgruppering 

handlar här om uppfattade likheter i kulturen och Pichler et al. (2012, s. 922) beskriver att just 

likheter är det som självkategoriseringsteorin handlar om. Vår modell och resultat utvecklade 

den befintliga teorin om självkategorisering genom att visa att det fanns ett samband mellan 

dessa två variabler.  Den forskning som finns inom området bör ta hänsyn till denna 
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underliggande struktur för att det troligtvis inte enbart går att studera upplevda likheter i 

värderingar utan även upplevda likheter inom kultur.  

 

Resultaten visade att när HCN uppfattar att de är olika i kulturella värderingar kommer de 

utgruppskategorisera expats i större utsträckning. Detta implicerar att expats som kommer från 

länder med annan kultur än HCN skulle utgruppskategorisera i större utsträckning än expats 

från länder där den kulturella distansen är mindre. Varma et al. (2006, s. 117) har dock påvisat 

att detta inte är helt sant då de undersökte expats från USA och HCN från norra Indien. Indien 

har en mansdominerad kultur och trots detta fann Varma et al. (2006, s. 116) att kvinnliga expats 

från USA föredrogs framför manliga. Våra resultat visade även att HCN kategoriserade 

kvinnliga och manliga expats i samma utsträckning vilket betyder att kulturparametern inte bara 

handlar om kulturell distans utan om något mer. Detta är något som vi anser behöver vidare 

undersökning. 

 

5.8.2 Gruppdynamik 

Vi är inte medvetna om någon publicerad studie som har undersökt hur variabeln anpassning 

påverkar självkategorisering. Däremot kunde vi se i vår studie att anpassning hade en 

signifikant korrelation med utgruppskategorisering och att forskare inte bör förbise denna 

variabel i framtida forskning, då den uppenbarligen är med och påverkar. Detta resulterar i att 

vår studie bidrar till en växande förståelse för vad som är med och påverkar 

utgruppskategoriseringen av expats.  

 

Förutom att vi kunde se att anpassning bör tas med i självkategoriseringsteorin har vi funnit en 

samvariation mellan de två variablerna lika värderingar och anpassning, vilket vi valt att 

benämna gruppdynamik (figur 8). Forskningar har tidigare inte sett denna koppling mellan 

dessa två variabler, men tillsammans med enkätresultaten och samtalen med expatsen framgår 

det att lika värderingar inom arbetsrelaterade frågor är lika sinsemellan. Gruppdynamik som 

faktor påverkar utgruppskategoriseringen i den bemärkelse att HCN värdesätter likheter inom 

personliga och arbetsrelaterade värderingar tillsammans med hur väl de anser att expats 

anpassar sig till arbetet. Detta tolkade vi som att HCN anser att de svenska expatsen är 

välanpassade till den arbetssituation som råder inom de två företagen. 

5.8.3 Förankring 

Resultaten från vår studie pekade på att utgruppskategorisering i sin tur påverkar HCNs vilja 

att dela med sig av socialt stöd och rollinformation. Liknande resultat har påvisats av flertalet 
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forskare, däribland Varma et al. (2006, s. 118), Pichler et al. (2012, s. 924) och Varma et al. 

(2011, s. 113). Med andra ord kommer HCN behandla expats olika beroende på om de ses som 

en del av in- eller utgruppen. Vi fann att när en expats utgruppskategoriseras av HCN är det 

relaterat till minskat socialt stöd och en minskning av deras villighet att dela med sig av 

rollinformation. Den tredje faktorn innehåller de två sista variablerna socialt stöd och 

rollinformation vilken vi valde att namnge förankring (Figur 8).  
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6. Bidrag 
Med vårt resultat har vi kunnat testa Varmas modell och bygga ut och förfinat den befintliga 

teorin inom området kvinnliga expats. Vårt resultat kan bidra till det teoretiska fältet och till 

praktiker.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vi har genom vår undersökning funnit en helt ny viktig variabel som är med och påverkar 

utgruppskategoriseringen, det vill säga anpassning. Modellen av Varma et al. (2011) som vi 

testade har endast upptäckt två variabler som påverkar utgruppskategorisering vilka är lika 

värderingar och etnocentrism. Varma et al. (2011) fann emellertid att kollektivism påverkar 

socialt stöd och rollinformation men vårt resultat pekade på att kollektivism var relaterat till 

utgruppskategorisering. Våra resultat som pekade på att anpassning var med och påverkade 

utgruppskategorisering utvecklar ämnesområdet självkategorisering och forskning kring 

expats. 

 

Genom faktoranalysen kunde vi även se att det fanns underliggande strukturer i de variabler 

som tidigare forskning har studerat. De tre faktorerna (kultur, gruppdynamik och förankring) 

har vi använt oss av för att utveckla en modell till den befintliga teorin och för att förbättra den 

modell som Varma et al. (2011) tagit fram. Totalt sett erbjuder vår studie viktiga teoretiska 

bidrag till den växande förståelsen för vad som är med och påverkar HCNs 

utgruppskategorisering av expats. Med de nya variablerna utvecklar och förfinar vi den 

befintliga teorin kring HCNs beteenden och attityder mot expats.  

 

Ett annat viktigt teoretiskt bidrag som vi funnit är att svenska kvinnliga och manliga expats 

utgruppskategoriseras i samma utsträckning inom tillverkningsindustrin i Bangalore. Vår studie 

bidrar alltså till den växande forskningsfronten inom området kvinnliga expats genom att 

utforska två unika kulturer- Indien och Sverige. Vidare adderar vår studie till den befintliga 

litteraturen om expats genom att utforska självkategoriseringsteorin kring svenska 

kvinnliga/manliga expats i södra Indien, då forskning nästan uteslutande har fokuserat på 

nordamerikanska expats (Pichler et al., 2012; Varma et al., 2006; Varma et al., 2011; Varma et 

al., 2012). Vilket betyder att vi utvidgar forskningsområdet för att få en bättre förståelse för alla 

expats upplevelser. 
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6.2  Praktiskt bidrag 

Vårt bidrag till praktiker är följande: 

 

 Svenska MNEs inte bör tveka på att skicka kvinnliga expats till södra Indien. Varma & 

Russell (2016, s. 201) beskriver att kvinnor än idag är underrepresenterade vid 

internationella uppdrag och Tzeng (2006, s. 378) menar att det är på grund av otestade 

eller felaktiga antaganden från företagens sida. Vi testade om det fanns fördomar mot 

kvinnliga expats i organisationer i södra Indien, vilket det inte gör, då vi fann att HCNs 

från södra Indien inte utgruppskategoriserar kvinnliga expats mer än sina manliga 

kollegor. Ett av de största hindren kan således härledas tillbaka till 

hemlandsorganisationerna där utlandsuppdragen fördelas ut (Vance & McNulty, 2014, 

s. 50). Så med facit i hand är det dags för organisationer att göra särskilda ansträngningar 

för att rekrytera kvinnor till utlandsuppdrag för att öka jämställdheten.  

 

 Anpassning är en ny variabel i utgruppskategorisering och det är viktigt att företag 

utbildar expats innan de åker på uppdrag. Företag är beroende av expats framgång och 

bör därför hjälpa expats att förstå hur utgruppskategorisering påverkar deras 

arbetssituation utomlands. Organisationer bör därför fokusera på att hjälpa expats att 

anpassa sig till arbetet för att säkra expats framgång. 

  

 Vidare föreslår vi att organisationer aktivt arbetar med gruppdynamik och kultur när 

expats väl är på plats eftersom HCN beteenden och attityder kan minska 

utgruppskategoriseringen av dem. Detta skulle leda till att expats får den förankring de 

behöver för att lyckas med sina uppdrag i södra Indien.     

 

Sammanfattningsvis har denna studie utvidgat och förfinat den befintliga teorin. Vi har även 

funnit praktiska åtgärder som organisationer bör applicera för att öka jämställdheten och hjälpa 

expats på utlandsuppdragen. Genom att vi fick möjlighet att vara på plats i Bangalore har vi fått 

förståelse för hur expats arbetar och hur stor betydelse HCN har för deras framgång i praktiken. 

Den ökade globaliseringen i världen gör att forskning inom området måste utvecklas och vi har 

med denna studie haft möjlighet att utvidga kunskapen kring HCNs perspektiv på expats.  
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8. Appendix 
 

8.1 Bilaga 1: Enkät 

 

Bachelor Thesis on Expatriates and Foreign National Workers  

Dear Participant:   

Thank you for agreeing to participate in this study of expatriate assignments. We are two 

students from Sweden who are studying Business Economics at the University of Gävle. This 

survey is part of an ongoing study during the spring semester for our Bachelor Thesis in 

cross-cultural management.   

The general purpose of the research is to better understand what individuals think and feel 

about expatriates/foreign workers and how those thoughts and feelings are related to various 

attitudes and behaviors.   

Your participation in this study is important for the overall success of the project, and we greatly 

appreciate your help! We assure you that complete confidentiality is guaranteed. As such, please do 

not put any identifying marks on the survey. Please read the instructions carefully, don’t leave any 

questions unanswered, and be as honest and open as possible. If you have any questions, please feel 

free to contact us at hfk11jra@student.hig.se.  

Jenny Bredmar, University of Gävle, Sweden.  
Therese Savmyr, University of Gävle, Sweden.  

Jonas Kågström, Ph.D. Lecturer at the University of Gävle, Sweden.  

 

 

Introduction  

  

Over the last few years, organizations worldwide have witnessed a substantial increase in 

cross-national movement of employees. Most of you currently work, or have worked, with 

individual(s) who originally comes from other nations. While this group might sometimes 

include individuals of foreign origin applying directly, often these individuals are brought in 

from another branch or unit of the company in another country. In order to better understand 

this trend of foreign national workers and expatriates, we are interested in understanding the 

feelings/attitudes of potential co-workers. In order to provide context, we have listed below 

biographical information on a potential co-worker. Please think of this person as a potential 

co-worker, as you fill out this survey.  

Name: Gunilla  

Sex: Female 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Age: 30   
Education: Bachelor’s degree in Business Administration  

Job Title: Marketing Analyst  

Experience: 6 years in current organization   

Country of Origin: Sweden  

Ethnicity: Scandinavian   

  

  

   

SURVEY    

   

Using the scale below, please circle the number that indicate the extent to which you agree or 

disagree with the following statements about how you might view or feel about the potential 

co-worker described above.   

   

 1    

Strongly   

Disagree   

 2    

Disagree   

 3    

Somewhat   

Disagree   

 4    

Neither  

Agree/  

Disagree   

 5    

Somewhat 

Agree   

 6    

Agree   

 7    

Strongly 

Agree   

   

1.  I would like to see this person often.           1    2    3    4    5    6    7        

2.  I would like to work closely with this person.         1    2    3    4    5    6    7  

3.  I would spend a lot of time with this person at work.       1    2    3    4    5    6    7        

4.  I would regard this person as a casual acquaintance.       1    2    3    4    5    6    7  

5.  I would be on friendly terms with this person.       1    2    3    4    5    6    7  

6. My relationship with this person would be very formal.   

7. I would be aware of our respective nationalities   

  1    2    3    4    5    6    7  

 when I am in contact with this person.       

8.  Overall, I feel that we would meet as two people belonging   

  1    2    3    4    5    6    7  

 to the same cultural group.          

9.  I would be aware of our respective cultures when   

  1    2    3    4    5    6    7     

 I am in contact with this person.         

10. I would consider this person as “one of them” and   

  1    2    3    4    5    6    7  

the other locals in the organization to be “one of us”.      1    2    3    4    5    6    7  

11. This person would be more similar to other foreign nationals in the  

organization than they are similar to the locals in the organization.   1    2    3    4    5    6    7  

12. I would view this person as an “outsider”.         1    2    3    4    5    6    7  

13. I believe we would be similar in ethnicity.        1    2    3    4    5    6    7   

14. I believe we would have similar personal values.      1    2    3    4    5    6    7   
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15. I believe we would have similar work values.        1    2    3    4    5    6    7  

16. I believe we would have similar work styles.        1    2    3    4    5    6    7    

    

I) Using the scale below, please indicate how willing you would be to do the 

following for your potential co-worker:   

 1    

Never   

 2    

Very   

Infrequently   

 3    

Infrequently   

 4    

Sometimes   

 5    

Frequently   

 6    

Very   

Frequently   

 7    

Always   

    

17. Provide the co-worker with information on:   

a the behaviours that your organization values and expects.     1    2    3    4    5    6    7  

b attitudes that your organization values and expects.     

18. Provide the co-worker with information on how to   

  1    2    3    4    5    6    7  

 perform specific aspects of her job.        

19. Provide the co-worker with information on   

  1    2    3    4    5    6    7  

 what is expected in her job.          

20. Provide the co-worker with information on how well   

  1    2    3    4    5    6    7  

 she is performing on the job.          

21. Provide the co-worker with information on how appropriate   

  1    2    3    4    5    6    7  

 her social behaviour at work is.           1    2    3    4    5    6    7  

22. Help to make work life easier for her at your own accord.    1    2    3    4    5    6    7       

23. Be easy to talk to.               1    2    3    4    5    6    7  

24. Help the co-worker out when things get tough without being asked.   1    2    3    4    5    6    7  

25. Listen to the co-worker’s personal problems if approached.    1    2    3    4    5    6    7  

   

  



De jämställda expatsen 

 

 

III) The following statements refer to typical aspects of the expatriate/foreign national co-

worker’s job.  Please indicate, using the scale below, the extent to which you agree that this 

person would be adjusted in a reasonable period of time (say, 6 months) to the following 

dimensions:   

1    

Strongly   

Disagree   

 2    

Disagree   

 3    

Somewhat   

Disagree   

 4    

Neither Agree/ 

Disagree   

 5    

 Somewhat 

Agree   

 6    

Agree   

 7    

Strongly Agree   

  

26. Performance standards.      1    2    3    4    5    6    7  

27. Job requirements.         1    2    3    4    5    6    7  

28. Interacting with co-workers outside work.    1    2    3    4    5    6    7  

29. Working with co-workers.       1    2    3    4    5    6    7  

30. Interacting with co-workers daily.     1    2    3    4    5    6    7  

31. Communicating with co-workers.     1    2    3    4    5    6    7 

      

  

 (IV) Please indicate, using the scale below, the extent to which you agree with the following 

statements:      

1    

Strongly   

Disagree   

 2    

Disagree   

 3    

Somewhat   

Disagree   

 4    

Neither 

Agree/  

Disagree 

 5    

Somewhat  

Agree   

  

 6    

Agree   

 7    

Strongly Agree   

  

32. Foreign nationals should be thoroughly familiar with the local culture.   1   2   3   4   5   6   7   

33. Foreign nationals should adhere to local patterns of behaviour.     1   2   3   4   5   6   7  

34. Foreign nationals should be proficient in the local language.      

35. Foreign nationals should have knowledge   

1   2   3   4   5   6   7  

 of the local country’s social characteristics.          1   2   3   4   5   6   7   

36. Foreign nationals should be familiar with the history of the local country  1   2   3   4   5   6   7  

37. Group welfare is more important than individual rewards      1   2   3   4   5   6   7  

38. Group success is more important than individual success       

39. Employees should only pursue their goals after   

1   2   3   4   5   6   7  

 considering the welfare of the group            1   2   3   4   5   6   7  
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40. Managers should encourage group loyalty even if individual goals suffer  

41. Individuals may be expected to give up their goals  

1   2   3   4   5   6   7  

 in order to benefit group success             1   2   3   4   5   6   7  

   

 

  

Please tell us more about yourself:   

  

What is your total work experience?:____years  Occupation:__________________  

Gender:     Male     Female  Nationality:__________________  

Have you interacted with expatriates/foreign nationals previously?   YES   NO    

Have you worked with expatriates/foreign nationals previously?          YES            NO  

Ethicality:______________                                            Age:____years          

And if so, how long have you worked/been working with expatriates/foreign nationals?       

years.   

  

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR PARTICIPATION!  
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8.2 Bilaga 2: Cronbachs alpha 

 

 

Reliability Statistics UT12 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,623 12 

 

 

 

Reliability Statistics 

KOLLEKTIVISM 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,773 5 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

ANPASSNING 6 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,801 6 

 

 

 

 

Reliability Statistics SOCIAL 

STÖD 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,783 4 

 

 

 

 

  

Reliability Statistics UT11 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,649 11 

Reliability Statistics 

ETNOCENTRISM 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,781 5 

Reliability Statistics 

ANPASSNING 5 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,835 5 

Reliability Statistics ROLL 

INFORMATION 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,865 6 

Reliability Statistics LIKA 

VÄRDERINGAR 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,772 4 
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8.3 Bilaga 3: Samtalsguide 

 

Samtalsguide: 

Muntlig presentation av vår studie: 

Vi är två studenter från högskolan I Gävle och vi studerar tvärkulturellt ledarskap, detta är en 

pågående studie under våren för vår c-uppsats. Det övergripande syftet med denna studie är 

att förstå vad individer tänker och känner kring expats och hur dessa tankar och känslor 

påverkar attityder och beteenden. Vi garanterar total konfidentialitet och vi kommer inte att 

publicera namn på varken dig eller företaget.  

Kön:      

 

Tid i Indien:  

 

Fråga 1: På arbetet har du kontakt med Indiska medarbetare, hur ser denna arbetsrelation ut? 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva arbetsklimatet mellan dig och dina Indiska medarbetare? 

Fråga 3: Anser du att du och dina Indiska medarbetare har lika värderingar på arbetet? 

Fråga 4: Har du och dina Indiska medarbetare lika personliga värderingar? 

Fråga 5: I vilken utsträckning delar Indiska medarbetare med sig av arbetsrelaterad 

information? 

Fråga 6: Anser du att du får tillgång till den information du behöver för att utföra ditt arbete 

av dina Indiska medarbetare? 

Fråga 7: Hur tycker du att Indiska medarbetare delar med sig av sociala stöd? 

Fråga 8: Hur arbetar de Indiska medarbetarna i grupp? 

Fråga 9: Anser du att Indiska medarbetare är kollektivister eller individualister?   

Fråga 10: I vilken utsträckning intresserar sig Indiska medarbetare för din etniska bakgrund? 

 

Tack för att du deltagit i vår studie och denna intervju! 

 

  



De jämställda expatsen 

 

 

8.4 Bilaga 4: T-test 

Bilaga 4 Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

utgrupp

R 

Equal variances 

assumed 
1,713 ,193 1,517 143 ,131 ,16954 ,11173 -,05131 ,39039 

Equal variances 

not assumed 
  1,533 

142,9

59 
,127 ,16954 ,11058 -,04904 ,38811 

likavar Equal variances 

assumed 
,052 ,820 

-

1,288 
140 ,200 -,25058 ,19457 -,63525 ,13408 

Equal variances 

not assumed 
  

-

1,275 

129,1

79 
,205 -,25058 ,19657 -,63949 ,13832 

rollinfo Equal variances 

assumed 
,058 ,810 -,715 132 ,476 -,13171 ,18426 -,49620 ,23278 

Equal variances 

not assumed 
  -,712 

126,6

23 
,478 -,13171 ,18504 -,49787 ,23446 

socialt Equal variances 

assumed 
,834 ,363 

-

1,661 
132 ,099 -,28875 ,17383 -,63262 ,05511 

Equal variances 

not assumed 
  

-

1,681 

131,9

85 
,095 -,28875 ,17176 -,62851 ,05100 

anpassn

ing 

Equal variances 

assumed 
,670 ,415 -,996 128 ,321 -,14123 ,14177 -,42174 ,13928 

Equal variances 

not assumed 
  

-

1,013 

127,4

07 
,313 -,14123 ,13936 -,41700 ,13454 

etno Equal variances 

assumed 
4,183 ,043 -,256 128 ,798 -,04869 ,18998 -,42461 ,32722 

Equal variances 

not assumed 
  -,252 

113,4

13 
,801 -,04869 ,19306 -,43116 ,33377 

 

  



J. Bredmar & T. Savmyr 

 

 

 

 

95 

 

8.5 Bilaga 5: Faktoranalys 

 

Pattern Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 

Roll information 18 ,832   

Roll information 20 ,830   

Roll information 19 ,795   

Socialt stöd 22 ,735   

Socialt stöd 23 ,587   

Roll information 21 ,566   

Roll information 17b ,516   

Socialt stöd 24 ,503   

Socialt stöd 25 ,457   

Anpassning 30  ,764  

Anpassning 29  ,753  

Anpassning 31  ,633  

Lika värderingar 15  ,601  

Anpassning 26  ,500  

Lika värderingar 16  ,439  

Lika värderingar 14  ,424  

Lika värderingar 13    

Etnocentrism 32   ,712 

Etnocentrism 33   ,644 

Etnocentrism 36   ,616 

Kollektivism 39   ,555 

Kollektivism 40   ,541 

Kollektivism 37   ,461 

Etnocentrism 35   ,413 

Kollektivism 41   ,393 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 


