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Title: International maintenance of competence. Three companies 
experiences of expatriation and tax relief for foreign key 
personnel.  

Problem: How do Swedish multinational companies use expatriation? How 
does the tax relief for foreign key personnel function in relation to 
its purpose according to the companies? What consequences does 
the use or non-use of tax relief for foreign key personnel according 
to the companies? 

Purpose The purpose is to examine how Swedish multinational companies 
use expatriation as maintenance of competence and in that 
perspective, analyze whether the tax relief for foreign key 
personnel function in relation to its purpose.  

Method: A cross-sectional survey was conducted for collection of the 
empirical material. Primary data were collected through interviews 
from three companies. Some additional secondary data have also 
contributed to the study.  

Conclusion: At times when companies are not being able to meet their core 
competencies necessary for a local market, expatriation is a 
method available to use. Expatriation leads to a knowledge transfer 
across national borders. All survey items are in favor of using 
expatriation and use it primarily when they have a need-driven 
mission. The companies use expatriation at both short and long-
term missions. Expatriation is associated with very high costs and 
to maintain competitiveness on international markets, the 
companies find it absolutely necessary to be able to use political 
incentives in the form of tax relief for foreign key personnel. The 
political incentives that currently exist in the form of tax relief for 
foreign key personnel have been identified as not used to any great 
extent for various reasons. Because of the results in this thesis we 
are critical about whether the tax relief for foreign key personnel 
actually works in relation to its purpose.  
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Titel: Internationell kompetensförsörjning. Tre svenska företags 

erfarenheter av expatriering och expertskatten 

Frågeställningar: Hur använder svenska multinationella företag expatriering? Hur 

fungerar expertskatten i förhållande till dess syfte? Vilka 

konsekvenser medför användandet eller icke-användandet av 

expertskatten för företagen? 

Syfte: Syftet är att undersöka hur svenska multinationella företag 

använder sig av expatriering som kompetensförsörjning och i det 

perspektivet utreda huruvida expertskatten fungerar i förhållande 

till dess syfte.  

Metod: En tvärsnittsundersökning genomfördes vid insamling av det 

empiriska materialet. Primärdata samlades in med hjälp av 

intervjuer från tre undersökningsföretag.  Viss kompletterande 

sekundärdata har även bidragit till undersökningen.  

Slutsatser: Vid de tillfällen då företagen inte kan tillgodose sitt 

kärnkompetensbehov på en lokal marknad är expatriering en 

metod att tillgå. Expatriering leder då till en kunskapsförflyttning 

över de nationella gränserna. Samtliga undersökningsobjekt ställer 

sig positiva till användandet av expatriering och använder det 

främst vid behovsdrivna uppdrag. Företagen använder sig av 

expatriering vid både korta och långa uppdrag. Expatriering är en 



     

     

anställningsform som är förknippad med mycket höga kostnader 

för företagen och för att kunna behålla konkurrenskraften på de 

internationella marknaderna finner företagen det absolut 

nödvändigt med politiska incitament i form av skattelättnader för 

att kompetensförsörjningen fortsättningsvis ska kunna fortsätta. 

Det politiska incitament som idag förekommer i form av 

expertskatten har visat sig inte nyttjas i särskilt stor utsträckning av  

olika anledningar och med anledning av detta ställer vi oss kritiska 

till om expertskatten verkligen fungerar i förhållande till dess 

syfte.  

Nyckelord: Globalisering, konkurrenskraft, humankapital, 

kompetensförsörjning, organisation, Human Resource, 

International Human Resource Management, expatriering, expats, 

skattelättnad expertskatt, intellektuellt kapital, immateriella 

tillgångar, och skatter.  
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1. INLEDNING 
 

Under följande kapitel ges läsaren en introduktion till ämnet genom en presentation av 

bakgrunden och problemdiskussionen. Detta leder sedan ned till uppsatsens frågeställningar, 

syfte, avgränsningar och en dispositionsmodell.

 

1.1 BAKGRUND 

Globaliseringen har medfört en ökad rörlighet över gränserna, vilket sker antingen via handel 

eller genom olika produktionsfaktorer såsom kapital och arbetskraft.1 Detta innebär att 

världens länder, företag och människor blivit alltmer förenade med varandra och det 

ömsesidiga beroendet har därmed stigit.2 Globaliseringen har således medfört att 

världsekonomin blivit allt mer integrerad. För många länder framförallt mindre länder som 

Sverige har denna utveckling varit en viktig källa för att öka levnadsstandarden. 

Världsekonomin har ställts inför nya utmaningar och allt fler företag blir mer globala. 

Företagens olika verksamheter blir mer och mer mobila än de tidigare varit. Globalisering kan 

ses som ett samlingsord som representerar olika förändringsprocesser som påverkar 

samhället.3

 

En konsekvens av globaliseringen och den ökade rörligheten är ökad konkurrens för 

företagen. Ett företags konkurrenskrafter kan exempelvis gälla omsättningen, patent, kapital 

och humankapital. Inom teknikföretag är det lätt att relatera till vikten av kapital som en stark 

konkurrensfördel, därmed inte sagt att humankapital är av liten vikt. Utan tvärtom, vi ser det 

som att företagen är beroende av både ett starkt kapital och kompetens. För kunskapsföretag 

är humankapital mycket viktigt men i och med globaliseringen blir det även allt viktigare för 

industrier4. Globaliseringen skapar större möjligheter för individen att välja sin arbetsgivare 

vilket ställer högre krav på företagen att lyckas attrahera och behålla hög kompetens. 

Utmaningen för företagen ligger i att omvandla humankapitalet till en del av sin 

kärnkompetens5. Ytterligare ett samband mellan humankapital och globaliseringen är 

                                                             
1 on Grieff, Svaleryd, Utvecklingskraft och o förmåga – en globaliserad svensk 

 217 
 Braunerhjelm, v mställnings
e s.

ige i den institutionella konkurren
konomi, 2009, 

2 sen, 2007
k välfärd o arknader, 2007 s.7‐8

 Karlsson, et al., Sver , s. 13 
3 t al., Svens  

, Jernhall, Organisatio dolda kompetensen, 1996, s. 21‐22 
 Ekholm e ch globala m
4 Sahlqvist nen och den 
5 Stewart, Intellektuellt kapital, 1999, s. 139 
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industrikoncernerna är idag

begreppet expatrieringen, vilket är en anställningsform, som innebär att företagen nyttjar 

utländsk kompetens inom verksamheten. Vid denna form av anställning kan svenska företag 

utnyttja en skattelättnad, den så kallade expertskatten som infördes för att främja den globala 

konkurrensen för svenska företag.  

 

Utifrån globaliseringen kan en ökad konkurrens och rörlighet urskiljas vilket påverkar företag 

och speciellt företag som agerar på en global marknad. Den hårda konkurrensen ställer högre 

krav på företagen och en intressant konkurrenskraft i detta sammanhang är humankapital 

vilket innefattar kompetens och kunskap. Kunskap har ökat i betydelse vilket har medfört att 

det huvudsakliga värdet av immateriella tillgångar såsom Forskning och Utveckling (FoU) 

och utbildningar har ökat i betydelse snabbare än materiella kapitaltillgångar. Detta 

konstaterande gör det intressant att studera humankapitalet6. Humankapital är en immateriell 

tillgång vilken företagen, till skillnad mot de materiella tillgångarna, aldrig kan äga utan 

endast hyra. Därför blir kraven allt högre på företagen vid hanteringen av humankapital. 

Humankapital i ett globalt perspektiv kan leda fram till expatriering. De flesta företag strävar 

efter att bli så kostnadseffektiva som möjligt. Expatriering är den dyraste anställningsformen 

och medför därför en utökad kostnad för företagen vilket problematiserar 

kostnadseffektiviteten. En variabel som vi har sett kunna påverka denna kostnad är 

skattelättnaden expertskatten. Vi ser en tydlig koppling mellan expertskatten och 

globaliseringen då skattelättnaden infördes för att främja svenska företags konkurrens globalt.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
I vårt moderna samhälle med en hög utvecklingshastighet och en demografi som ibland är i 

obalans saknas det med jämna mellanrum spetskompetens inom olika områden och branscher. 

Fler och fler högutbildade individer tar arbete i andra länder och bidrar på så sätt med sin 

kompetens till såväl innovation som utveckling, vilket i sin tur gynnar den ekonomiska 

tillväxten.7 Detta understryker vikten av att attrahera denna kompetens för företag.  

Multinationella koncerner använder kompetens på olika sätt men ett gemensamt huvuddrag är 

att de ofta flyttar kompetens mellan olika delar i verksamheten runt om i världen. De stora 

 väldigt globala med kompetenscenter världen över.8  

                                                             
6 _ppi.cfm?start=11&term=knowle onomy&sortby=date 2010‐05‐ http://www.ppionline.org/search_results dge%20ec
1

pertskatten, 2005, s. 8  
0 kl. 15:51 

7 Institutet för tillväxtpolitiska studier, Utvärdering av ex
8 Information från Emelie Eriksson, Svenskt Näringsliv  
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Humankapital är en stor kostnad för företagen och expatriering är den dyraste 

anställningsformen inom en koncern. 9 Med tanke på att företagen idag tvingas bli mer 

kostnadsmedvetna och expatriering innebär en hög kostnad är det viktigt att denna 

förflyttning fungerar väl i det aktuella landet vilket leder fram till frågeställningen; Hur sker 

expatriering inom svenska multinationella koncerner? 

När ett behov av speciell kompetens uppstår hos företagen söker de vanligtvis efter denna 

kompetens inom landet, de gånger då detta humankapital inte finns tillgänglig nationellt 

vänder de sig till andra delar inom den internationella verksamheten.  Då företagen använder 

sig av expatriering för att stärka konkurrenskraften humankapital uppstår en extra kostnad. 

Expatriaten skall ha samma levnadsstandard i gästlandet som i sitt hemland och 

mellanskillnaden kompenseras av företagen och som därmed blir en extra kostnad för dem.  

Institutionella incitament ges från politisk nivå till företagen för att de fortsättningsvis skall 

kunna agera konkurrenskraftigt och agera för tillväxt. En av dessa är skattelättnaden som 

infördes år 2001, den så kallade expertskatten vilket innebär att utländska experter, forskare 

och nyckelpersoner som kommer till Sverige för att arbeta under en tidsbegränsad period kan 

erhålla en skattelättnad. Vi ser expertskatten som en möjlighet för företagen att kunna minska 

deras kostnader. Då Sverige är ett land med högt skattetryck, år 2008 hade Sverige näst högst 

i världen10, är det svårt för Sverige att konkurrera och attrahera utländsk kompetens11. Vid 

användning av expertskatten kan företagen erbjuda utländsk kompetens på den svenska 

marknaden till en marknadsanpassad nettolön, på så sätt minskar även företagens kostnader. 

Syftet med expertskatten var som sagt att stärka svenska företags internationella 

konkurrenskraft, landets teknikutveckling, kunskapstillförsel och att ny teknologi kommer 

landet och företagen tillgodo. Enligt en utredning som genomfördes år 2005 understryker 

denna dock att skattelättnaden inte verkar som tänkt och att företagen av olika anledningar 

inte använder sig av expertskatten.12 Idag fem år senare efter utredningen av expertskatten, 

hur upplever svenska teknikföretag expertskatten? Med denna bakgrund i åtanke föddes ett 

intresse för att undersöka detta ur ett företagsperspektiv. Expertskatten påverkar företagens 

förmåga att attrahera kompetent humankapital. Humankapitalet kan vara en nyckelfaktor till 

konkurrensfördelar vilket kan bli problematiskt då företagen aldrig kan äga utan endast hyra 

                                                             
9 Brewster, Scullion, The Management of Expatriates: Messages from Europe? 2001, s.352 
10 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck‐i‐Sverige‐och‐internationellt/ 
20

ads/images/Swedbankstudien%2 .pdf 2010‐04‐28 kl: 13:01 
10‐04‐28 kl: 12:58 

11 http://www.skatteakademien.se/uplo 0PDF
12 Institutet för tillväxtpolitiska studier, Utvärdering av expertskatten, 2005, s. 8 
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humankapitalet. Således blir det av allt större vikt för företagen att vårda sitt humankapital för 

att kunna använda detta som en konkurrenskraft.  

Detta har lett fram till följande frågeställningar:  

• Hur använder svenska multinationella företag expatriering?  

• Hur fungerar expertskatten i förhållande till dess syfte enligt företagen?  

• Vilka konsekvenser medför användande eller icke-användande av expertskatten för 

företagen?  

1.3 SYFTE 

Syftet är att undersöka hur svenska multinationella företag använder sig av expatriering som 

kompetensförsörjning och i det perspektivet utreda huruvida expertskatten fungerar i 

ande till dess syf e.  förhåll t

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

Under förstudien upptäcktes att tidigare forskning inom expatriering främst behandlar 

nordamerikanska koncerner och ett fåtal studier av företag från Europa. Detta i kombination 

med att studier visat att internationaliseringen har ökat kraftigt i Sverige på senare tid och att 

denna internationalisering är mest omfattande för de största företagen gör det mycket 

intressant att studera svenska multinationella koncerner. Då det inte är möjligt att studera 

samtliga av dessa koncerner gjordes en avgränsning till multinationella teknikföretag som har 

sin bas i Sverige. Därefter avgränsades studien till att undersöka teknikföretagen Ericsson AB, 

Scania AB och AB Volvo. Expatrieringen kommer att studeras utifrån alla olika verksamheter 

inom företagen, det vill säga kommer ej att avgränsas till endast en viss del, exempelvis FoU, 

då företagen kan expatriera inom samtliga delar i verksamheten.  
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1.5 DISPOSITION  

 

Figur 1 Disposition, egen modell 
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2. FORSKNINGSLÄGE  
 

Detta kapitel avser att ge läsaren en inblick i forskning inom ämnesområden som är av 

betydelse för denna undersökning och leder också vidare till ett forskningsgap vi ämnar bidra 

till. 

 

Under de senaste femton åren har internationaliseringen ökat kraftigt i Sverige och den är 

mest omfattande för de största företagen. Globaliseringen har även medfört att en stigande 

andel av svenskt näringsliv har utländska ägare. Bland de svenskägda företagen har en allt 

större del sin verksamhet placerad utomlands. Dessa förändringar som globaliseringen medför 

har kommit att påverka strategiska beslut gällande produktion, investeringar samt 

sysselsättning i svenskt näringsliv. Besluten tas numera utifrån ett globalt perspektiv och 

många gånger fattas besluten utanför Sveriges gränser.13 Förr bedrevs 

produktionsverksamheten inom ett avgränsat geografiskt område, där det svenska bruket 

kontrollerade hela processen det vill säga från råvara till slutprodukt. Den globala 

omstruktureringen har fått väsentligt större bredd än tidigare gällande fragmenteringen av 

produktionsprocessen. Fragmenteringen eller specialiseringen innebär att varje del i 

produktionsprocessen placeras där det finns bäst förutsättningar för den aktuella funktionen. 
14 I ett land som Sverige med högt skattetryck är det inte möjligt att konkurrera med låga 

kostnader. För att kunna klara av de höga lönekostnaderna är det viktigt att Sverige kan 

attrahera samt utveckla avancerad ekonomisk verksamhet, detta mål sker i konkurrens med 

likvärdiga industriländer. Det är dock fortfarande oklart huruvida Sverige är på rätt väg eller 

ej. Som nämnts tidigare har det utländska ägandet ökat vilket har medfört att det skett en stor 

utflyttning av företagens ledningsfunktioner och denna utveckling går inte i en önskvärd 

riktning. Tidigare kunskap uppvisar ett samband mellan huvudkontoren och avancerad 

verksamhet. Där huvudkontoren placeras där brukar även den avancerade verksamheten 

placeras.15 En styrka som Sverige besitter är företagsledarkompetens och framgångsrika 

internationella företag. Dessa områden riskerar att hotas på sikt om många företag väljer att 

flytta huvudkontoren utomlands. Sveriges höga skattetryck skapar dels snedvridningar i 

                                                               
13 , Globaliseringen

 
 Jakobsson

14Ibid.,  s. 6‐7
15 Ibid., s.27 

 av svenskt näringsliv, 2007, s. 27 



‐FORSKNINGSLÄGE‐ 
 

7 

ställer högre krav på företage

         

ekonomin, dels blir det svårare att attrahera samt behålla den internationellt mest efterfrågade 

arbetskraften vilket är ett område som drar ned Sveriges rankning. 16  

 

En annan aspekt av globaliseringen är inom området utländska direktinvesteringar som är en 

av de starkaste drivkrafterna. Invest in Sweden Agency, ISA, har på uppdrag av regeringen 

utfört en rapport om förhållanden och åtgärder som påverkar Sverige. Utifrån denna rapport 

förefaller Sverige haft en god utveckling under den senaste femårsperioden. Sverige som land 

och svenskt näringsliv deltar på ett aktivt sätt i den omstrukturering som internationellt 

näringsliv genomgår. Sverige kännetecknas av politisk stabilitet, god ekonomisk tillväxt och 

hög innovationsförmåga. Dessa faktorer placerar Sverige bland ”tio-i-topp” i de rankinglistor 

som görs av länders konkurrenskraft. Att Sverige dock bör ifrågasätta om dessa resultat är 

historiskt betingade, hur väl speglar de Sveriges förmåga att tackla inte bara dagens utan även 

morgondagens konkurrens? Detta är en av synpunkterna som framkommer i rapporten.  Enligt 

samma rapport tas områdena huvudkontor, konkurrensjämförelser och life science (företag 

som arbetar inom bioteknologi, biomedicin och läkemedelsindustrin) upp som områden där 

Sverige och svenska företag bör vara observanta på framtida utmaningar. Huvudkontorens 

lokalisering är centrum för ett företags strategiska och finansiella beslut. Vid val av 

lokaliseringsort för ett huvudkontor tas hänsyn till många olika drivkrafter, till exempel närhet 

till finansmarknader samt möjlighet att rekrytera medarbetare med hög kompetens.17 För att 

lyckas dra till sig denna kategori av medarbetare är gynnsamma inkomstskatter och effektiva 

flygförbindelser viktiga inslag i val av lokalisering för huvudkontors placering. Vikten av 

huvudkontorens placering har en strategisk betydelse för respektive företags utveckling. 

Förekomsten av många huvudkontor i ett land eller i en region påverkar kompetensen i en rad 

tjänstefunktion men inom dessa områden innehar Sverige knappast några styrkor. 18

 

Trots att globalisering inte är ett nytt fenomen har globalt ledarskap uppmärksammats i 

mindre utsträckning än nationellt ledarskap. Ett stort antal multinationella företag har brist på 

kompetenta globala ledare och den ökade globaliseringen medför en högre konkurrens vilket 

n. Författarna menar således att det finns ett brådskande behov 

                                                     
16 Johnson, Globaliseringens 
17 weden Agency, Investeringar i den globala och svenska ekonomin – Vad väntar Sverige? 2008, 

tre vågor Sveriges internationalisering under 150 år, 2007, s. 79 
 Invest in S

s. 2‐3  
18 Eliasson, Shapening the mind of the global firm   maneuvering on the choppy waters of the global 
economy from the corporate headquarter,  2008,  s. 1‐15  
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kä  expatriering
                      

för företagen att utveckla ledare som besitter global kompetens. Författarna uttrycker även att 

det finns ett utrymme att studera kopplingen mellan de globala ledarnas kompetens och 

processen att utveckla globala ledare. 19 Det har skett en ökning i antal europeiska 

multinationella företag parallellt med en ökad internationalisering samt global konkurrens. En 

konsekvens av den ökade internationaliseringen är att företagens behov av att mobilisera HR-

funktionerna har ökat. Bakomliggande faktorer till en lyckad global framgång hos 

multinationella företag beror bland annat på kvalitén av deras HR samt hur effektivt dessa 

kritiska resurser hanteras och utvecklas. Trots att forskningen kring management of 

expatriates i Europa har ökat under de senaste åren baseras främst den internationella 

forskningen på nordamerikanska multinationella företag. Det finns skillnader mellan 

expatriering inom Europa och USA och därför anser dessa forskare att det är av betydelse att 

forskningen inom Europa fortskrider. Allt fler ser Europa som en enda marknad vilket har 

medfört att miljön för expatriaterna har förändrats drastiskt. 20  Anderson styrker påståendet 

att multinationella företag har ökat de senaste åren med ytterligare studier kring ämnet. Detta 

har även medfört en högre medvetenhet kring begreppet expatriering.  

 

Expatrieringsprocessen är viktig för att företagen och individen skall uppnå en framgångsrik 

expatriering. Andersson har studerat de bakomliggande faktorerna till en misslyckad 

expatriering i multinationella företag. Kortfattat kan det förklaras med expatriaten alternativt 

dennes partners oförmåga att anpassa sig till den nya fysiska och/eller kulturella miljön. I 

denna studie ligger främst fokus på själva rekryteringsprocessen och om processen inte 

genomförs noggrant kan expatrieringen oftast misslyckas.21 De fåtal uppsatser som är utförda 

inom ämnet expatriering samt urvalsprocessen med svenska multinationella företag som 

undersökningsobjekt har studerat expatrieringsprocessen, i likhet med Andersson ligger fokus 

på rekryteringsprocessen och på individnivå.  Isaksson har i sin magisteruppsats undersökt 

svenska multinationella företags sätt att handskas med expatrieringsprocessen. Studien 

baseras på två svenska multinationella företag nämligen SCA samt Sandviken.22 Ytterligare 

en magisteruppsats inom ämnet studerar hur svenska multinationella koncerner väljer ut sina 

expatriater på chefsnivå, hos SCA, Handelsbanken samt Electrolux. 23 Dessa ovanstående 

, det vill säga när en person bor utomlands antingen permanent llor har studerat
                                        
19 utari G

wster The management of Expatriates: Message from 346‐360 
 Brewster, Su , s. 5‐13  

20 re  Europe? 20
n, Exoatriate selection: good management or good luck? 2005

lobal HRM: aspects of a research agenda 2005
 Scullion, B 01, s. 

21  
 Managing the expatriation cycle: case studies of two Swedish , s. 

 Andersso  s. 567‐572
22 Isaksson,  MNCs, 2008
23 Streling, How Swedish MNCs select their expatriates: three case studies, 2008, s. 4 
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multinationella företag redan 
           

eller temporärt24  samt expatrieringsprocessen men det finns ett stort antal studier som har 

undersökt den avslutande delen i expatrieringsprocessen nämligen hemkomsten. Denna 

händelse kallas repatriering, där fokus ligger på individnivå, det vill säga beskriver individens 

upplevelse under och efter hemkomsten.  

 

Som ovannämnt behandlar den aktuella forskningen och uppsatser antingen expatriering ur ett 

individperspektiv eller ur ett företagsperspektiv. Den sistnämnda synvinkeln inom svenska 

företag behandlar främst de olika stegen i själva expatrieringsprocessen, det vill säga 

rekryteringsprocessen av expatriater. Individperspektivet studerar den enskilde expatriaten 

och dennes erfarenhet och upplevelser av att vara på ett expatrieringsuppdrag. Utifrån denna 

forskning som vi har tagit del av kring ämnesområdet expatriering har vi då funnit ett 

forskningsgap gällande hur svenska företag använder sig av expatriering, det vill säga att 

studera expatriering ur ett svenskt företagsperspektiv.  

 

Från valet att studera expatriering följde att studera internationell migration och för- och 

nackdelar för detta. Den internationella migrationen är nuförtiden rätt så omfattande. Det 

finns en del restriktioner för hur arbetskraft kan flyttas mellan vissa länder dock är det inom 

EU i princip fritt att flytta arbetskraft. 25 Den svenska välfärdsstaten kräver höga skattsatser, 

det kan diskuteras om det är genomförbart att ha höga skatter i en globaliserad ekonomi. Detta 

kopplas samman med att en globaliserad ekonomi ökar skattebasens rörlighet. Det blir svårare 

för Sverige att beskatta högre skattesatser än omvärlden, ju rörligare en skattebas är. För att 

förhindra stora skatteintäktsminskningar kan staten tvingas sänka skattesatserna. En aggressiv 

lösning är att sänka skattesatserna så lågt att landet lockar nya företag och arbetskraft och på 

så sätt ökar sin skattebas på omvärldens bekostnad.26 Ytterligare en aspekt med 

globaliseringen är lönernas roll gällande lokaliseringsbeslut. Multinationella företag som 

besitter avancerad produktionsteknik har möjlighet att flytta sina verksamheter och ta med sig 

den egna tekniken. Denna situation gör att dessa företag kan göra sina anställda produktiva 

oavsett lokalisering. Detta möjliggör för dessa multinationella koncerner att utnyttja 

löneskillnader mellan länder och därmed producera till lägre kostnader. Vanligtvis har 

etablerat dotterbolag i olika länder, dock kan sysselsättningen i 
                                                   
24 The Expert expat: your guide to successful relocation abroad, moving, living,  Brayer Hess, Linderman 
th ii 2007 

al., 2007 s. 29 
riving s. xxi

25 Ekholm et 
26 Ibid., s. 47 



‐FORSKNINGSLÄGE‐ 
 

10 

                      

dessa länder skifta då relativlönerna förändras. Det finns undersökningar som visar att 

multinationella företag minskar sysselsättningen i moderbolaget när lönerna i hemlandet 

stiger i förhållande till andra länder som företaget har verksamheter i.27 Länders olika regel- 

och skattesystem är sammankopplat till humankapital och påverkar i sin tur företagens 

nyttjande av tillgänglig kompetens. Att fler och fler högutbildade individer väljer att ta arbete 

i andra länder och väl där bidrar de med sin speciella kompetens till såväl innovationer som 

utveckling – vilket i sin tur gynnar den ekonomiska tillväxten går att läsa om i utredningen av 

expertskatten.28 Tillväxt är utgångspunkten för bevarad och förbättrad välfärd inom ett land. 

Viktiga frågor inom konkurrens och tillväxt var också bakgrund till den lagstiftning som 

infördes i Sverige under 2001 med en skattelättnad som kom att kallas expertskatten.  

 

Under 2002 utförde Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) utvärdering gällande om var 

Sverige i framtiden kan hitta sin arbetskraft och de eventuella behov av nya regler som kan 

tänkas uppkomma. Denna rapports slutsats blev att det troligtvis kommer att bli mycket svårt 

att finna arbetskraft som är beredd att flytta till Sverige, i alla fall vad det gäller de som har 

för landet den efterfrågade utbildningsnivån. Detta faktum tillsammans med att ett flertal 

länder har olika former av ekonomiska incitament med syfte att locka utländsk expertkunskap 

till sig, gör att det är av stor vikt att ifrågasätta och utvärdera expertskatten. Därför utfördes 

under 2005 en utvärdering av expertskatten av ITPS på uppdrag av regeringen. Syftet med 

utvärderingen var att besvara frågan om den svenska expertskatten bidragit till att utländska 

högkvalificerade arbetstagare sökt sig till Sverige. Även andra institutionella och strukturella 

faktorer som påverkar Sveriges attraktionskraft för att locka internationell spetskompetens till 

landet belyses i utredningen men tyngdkraften ligger på expertskatten. Den teoretiska 

populationen att undersöka inom detta område ansågs vara relativt liten och därför fanns en 

ansats att utföra en totalundersökning av de som sökt expertskatten under åren 2001-2004. På 

grund av sekretess av material från Forskarskattenämnden, som beviljar ärendena, 

misslyckades denna ambition och undersökningen kom att omfatta de som beviljats 

expertskatt under denna tid. Enligt uppgifter från Forskarskattenämnden hade 3 144 personer 

ansökt om expertskatt under åren 2001-2005. Av dessa fick 1 576 ansökningar bifall och 

1 299 ansökningen avslogs.  Undersökningen genomfördes bland de 526 personer och på de 

524 företag där personerna med bifall var fortfarande anställda. Urvalet delades upp på 

                                        
27 Ibid., s. 59‐60 
28 Ericsson, Jonsson, Utvärdering av expertskatten, 2005, s. 8 
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tjänsteföretag, 369 stycken, och industriföretag, 155 stycken. Ett visst bortfall skedde vid 

intervjutillfället då dessa företag inte gick att komma i kontakt med men 306 intervjuer 

genomfördes. ITPS hade som önskan och uttrycker också att ett ännu större primärdata 

underlag hade varit önskvärt. 29 I utredningen görs en översikt av hur systemen för 

skattlättnader i övriga länder ser ut och detta för att få en utökad kunskap om konkurrensläget 

av högutbildad arbetskraft mellan länderna. Detta är inte av vikt för denna uppsats så därför 

tas inte denna översikt upp utan det som är mest relevant för undersökningen är 

företagsperspektivet av den svenska expertskatten. Dessutom är det svårt att göra en 

jämförelse mellan länderna då åtgärderna ser olika ut och detta på grund av respektive lands 

övriga skattesystem som måste tas i beräkning för att kunna utföra denna jämförelse.  

 

Enligt Forskarskattenämndens egen statistik gällande antalet inkomna ansökningar av 

expertskatt så var antalet det år expertskatten infördes, 2001, 1391 stycken och år 2009 var 

antalet ansökningar 436 stycken. 30  Detta är högst anmärkningsvärd information tycker vi och 

ställer oss frågande till vad anledningen är till att antalet ansökningar sjunkit så drastiskt? Vi 

kommer att göra en ansats för att försöka nå statistik från nämnden gällande ansökningarna. 

Vi hoppas även på att nå information från undersökningsobjekten som kan ge någon tänkbar 

förklaring eller i alla fall företagens syn på ansökningar av expertskatten. Företagens 

synpunkter i frågan är också det mest relevanta för uppsatsen då vi utgår från ett 

företagsperspektiv.  

 

Vad det gäller ansökningsförfarandet hävdar Forskarskattenämnden att alla företag ansöker 

när personen i fråga finns på plats i företaget medan de intervjuade hävdar att företaget ansökt 

om expertskatt innan personen hade kommit till Sverige. Mer än hälften av företagen menar 

att ansökningsförfarandet innebär en tillkrånglad process. Det finns de som anger att de avstår 

från att söka på grund av oförutsägbarheten i besluten, den krångliga processen och de långa 

handläggningstiderna. Bland dem som söker för färre experter än de tidigare gjort anges också 

just krävande ansökningsprocess som en orsak. Det osäkra utfallet och brist på tydligare 

regler är andra svar som kommer fram i utvärderingen.   

                                                             
29 Ibid., 2005, s. 8‐12 
30 www.forskarskattenamnden.se 2010‐04‐06 kl. 18.24  
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nöjda med expertskatten me

De tillfrågade företagen i ITPS utredning anser att kompetensen i Sverige är god men en 

tolkning av att en så stor utsträckning som 90 procent av experterna redan arbetade inom 

företaget eller koncernen kan ge att det var de internationella erfarenheterna som 

efterfrågades. Drygt hälften av de tillfrågade menar att behovet av att rekrytera kompetens 

från utlandet kommer att kvarstå och att detta behov skulle vara de personer som kvalificerar 

sig för expertskatt. På frågan om expertskattens betydelse vid dessa eventuella framtida 

rekryteringar svarar två tredjedelar att den inte har någon betydelse. På frågan om skattens 

betydelse i framtiden är det dock lika många som svarar att den kommer att vara viktig vid 

framtida rekryteringar. Expertskatten har inte haft någon större betydelse för de experter som 

kom till Sverige och som ingått i undersökningen. Mer än 60 procent av företagen uppger att 

expertskatten inte haft någon betydelse vid rekryteringar, 70 procent säger också att den inte 

haft betydelse vid nyetableringar eller omstruktureringar inom företaget. De flesta av 

experterna skulle ha anställts i alla fall. Då undersökningen inte kunnat intervjua de företag 

som fått avslag väcktes en nyfikenhet hos oss och vi såg möjligheten till att åtminstone kanske 

få en ökad förståelse i frågan utifrån undersökningens forskningsobjekt. Vidare visar 

utvärderingen att expertskatten som incitament för anställningar ger motsägelsefulla resultat 

från företagen. Företagen menar att expertskatten inte påverkat rekryteringarna men att de 

kommer att ha betydelse för framtida rekryteringar. Detta tror ITPS kan bero på att när 

utvärderingen gjordes fanns ingen längre historik att ta fasta på men att företagen hade en 

känsla av fortsatt hög konkurrenskraft i framtiden. Detta analyserar ITPS som ett uttryck för 

det strukturella tryck i konkurrenssituationen då fler och fler länder inför skattelättnader. 

Skulle Sverige avskaffa expertskatten kan detta leda till sämre konkurrensvillkor för företagen 

jämfört med de andra ländernas företag. 31

 

De slutsatser som ITPS drar är anmärkningsvärda enligt oss och är också anledningen till att 

vi valt att uppmärksamma expertskatten i relation till ämnet humankapital och expatriering. 

Sveriges förmåga att attrahera spetskompetens med hjälp av expertskatten kan enligt 

utredningen endast sägas ha liten utsträckning. Det byråkratiska merarbete som ansökan 

innebär för företagen bör ge en ökad kostnad för företagen enligt vår analys efter att ha tagit 

del av utvärderingen och därför är det av intresse för oss att se vilka erfarenheter 

undersökningsobjekten egentligen har av expertskatten. Företagen i utvärderingen är inte helt 

n ändå lyfter man fram vikten av dess kvarlevnad. Detta 

                                                             
31 Ericsson, Jonsson,  2005, s. 26‐36 
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fungerar bra i det aktuella la
                              

analyseras som att företagen upplever en hård skattekonkurrens jämförelsevis med de andra 

länderna och att de ser ett behov av ytterligare konkurrensfördelar för humankapitalets starka 

överlevnad i framtiden. Utvärderingen avrundas med visdomsorden att om ett land ska förbli 

innovativt och konkurrenskraftigt är betydelsen av kompetens central. Beroende på det egna 

landets kompetensförsörjning i relation till behoven hos företagen så är det inte alltid givet att 

denna kompetens finns inom landets gränser. 32

 

Liknande åtgärder såsom skattelättnaden, expertskatten, har även utförts i andra länder. 

Expertskatten säger sig stärka den svenska konkurrenskraften men vilken inverkan har den i 

själva verket för företagen? Hur ställer sig företagen till denna skatt? Vilken påverkan har 

expertskatten på företagens kompetensförsörjning? Detta är frågor som har väckts då vi tagit 

del av utredningen om expertskatten utförd under 2005. Vår förhoppning är att få svar från 

undersökningsobjekten gällande ovanstående frågor och kanske även andra synpunkter från 

dem som är av värde för uppsatsen inom ämnesområdet expatriering. Vi ställer oss bland 

annat kritiska till expertskattens resultat utifrån företagens perspektiv. Hur kan dess syfte 

motsvara ett så lågt resultat och varför avstår företagen att utnyttja denna skatt som säger sig 

ha ett så gott syfte för både företagen och landet? ITPS: s utvärdering utfördes under år 2005 

vilket nu är fem år sedan och därför ser vi nu chansen till att få en mer tidsenlig bild av 

företagens synpunkter på expertskatten i relation till att vi studerar expatriering som är ett 

område som ofta berör just personalutbyten i världen. Hur ställer sig våra 

undersökningsobjekt till expertskatten? Vad har de för erfarenheter och synpunkter? Detta är 

frågor som vi hoppas få svar på i detta, för oss, problemfyllda område som expertskatten 

verkar vara.  

Utifrån förstudien är det tydligt att den ökade globaliseringen och internationaliseringen 

bidrar till en högre konkurrens mellan multinationella koncerner. De multinationella företagen 

konkurrerar inte enbart om kunder utan även om kompetens, globaliseringen innebär även att 

konkurrens finns mellan länderna gällande humankapitalet. Ytterligare en aspekt av 

internationaliseringen är att företagen tvingas fokusera på kostnadsminskningar samt 

kostnadseffektivitet. En stor kostnad för företagen är humankapital och expatriering är den 

dyraste typen av anställning inom en koncern. Med tanke på att företagen tvingas bli mer 

kostnadsmedvetna och expatriering är en dyr kostnad är det viktigt att denna förflyttning 

ndet.  Den tidigare forskningen inom expatriering behandlar 
                                
32 Ibid., s. 39‐40 
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främst multinationella företag från USA även om forskningen inom Europa ökar vore det 

ytterst intressant att studera expatriering ur svenska multinationella koncerners perspektiv. 

Med åtanke att omgivningen för expatriater har förändrats drastiskt då Europa numera ofta ses 

som en enda marknad gör detta ytterligare intressant att studera. Det finns en brist på 

forskning inom ämnet och tror att vi kan bidra till forskningen med en ny infallsvinkel. Hur 

viktig del är expatrieringen för de svenska multinationella koncernernas framgång?   
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Under detta kapitalen presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

uppsatsen. 

 

3.1 HUMANKAPITAL  
Begreppet humankapital har beskrivits med olika benämningar genom tiderna i litteraturen 

exempelvis år 1967 human assets, 1968 human resources, 1998 worth of employees och 

slutligen 1999 som human capital. Humankapitalet är en kombination av faktorer som 

individen och den kollektiva arbetskraften på ett företag besitter. Det kan innefatta allt från 

kunskap, teknisk förmåga och färdigheter, personliga egenskaper såsom; energi, attityd, 

engagemang, tillförlitlighet, intelligens, inlärningsförmåga, fantasi och kreativitet, villighet att 

dela information, delaktighet i grupparbete samt fokusering på organisationsmålen. 33 En 

liknande definition är att humankapitalet kan ses som all den individuella kunskap, 

skicklighet, förmåga och erfarenhet som ett företag har tillgång till genom de anställda och 

ledningen.34 Humankapital kännetecknas av företagets anställda och ses som en tillgång för 

företaget. Till skillnad mot andra tillgångar äger företaget inte denna tillgång utan den kan 

endast hyras.35 Företag befinner sig alltmer på en konkurrenskraftig marknad vilket ställer 

högre krav på företaget för att bli framgångsrikt. Det är av ytterst stor betydelse att företaget 

inser vikten av att ständigt utveckla och förnya humankapitalet.36 Det är även humankapitalet 

som är källan bakom innovation vilket är en viktig del i företagets konkurrensarbete. 

Innovationsförmågan är en konkurrensfördel vilket förtydligar värdet av humankapital. 37  Det 

är således betydelsefullt att företaget ger utrymme för innovation samt kreativitet.38  

3.1.1 KOMPETENSFÖRÄDLING  

En vanlig definition av kompetens är kunskap, erfarenhet och förmåga. Kunskap inom ett 

område är inte kopplat till en uppgift. Individen besitter kunskap oavsett om den används eller 

                                                               
33 a, Guntrie,   a developin

 Malone,Det intellektuella kapitalet, 1998, s. 55 
Human capital reporting in g nation, 2004, s.253  Abeyseker

34 Edvinsson &
35 29  Ibid., s. 
36

reating and sustaining superior performance, 1998, s. 45 
 Ibid., s. 151 

37 Porter, Competitive advantage: c
38 Edvinsson & Malone,1998, s.56 
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inte. För företag är kunskapen inte värdefull förrän den kommer till användning och kunskap 

måste vanligtvis kombineras med färdigheter för att kunna komma till nytta. 39 Inom ett 

företag utgörs kunskap av medarbetarnas utbildning och egna studier och erfarenheten utgörs 

av tid i kombination med arbetsinnehåll. Förmåga är kapaciteten att nyttja kunskap och 

erfarenhet för att lösa aktuella problem. Viljan kan ibland även betonas i 

kompetensdefinitionen. Kompetensen är relaterad till verksamhetens strävan och vad 

individen är anställd för. Kompetensbegreppet delas ofta upp i olika för verksamheten 

relevanta kategorier:  

1. Den organisationsspecifika kompetensen som är direkt relaterad till branschen eller 

företagets struktur.  

2. Den affärsrelaterade kompetensen, det vill säga den kompetens som är direkt kopplad till 

den affärsdrivande verksamheten såsom säljförmåga, förhandlingsteknik och 

projektledarskap.  

3. Den personliga kompetensen är de förmågor som inte direkt är kopplade till yrkesrollen 

utan snarare handlar om medarbetarens sociala kompetens och förmåga att arbeta i grupper. 

Alltså sådant som kommer medarbetaren och företaget tillgodo inom yrkesutövandet.  

Ett ofta använt begrepp är kärnkompetens. Det är den kompetens som är grunden för 

verksamhetens affärsidé. Framgångsrika företag söker ständigt nya affärsmöjligheter och 

tillämpningar för sin kärnkompetens. En annan vanlig term är competence management eller 

kompetensutveckling; här handlar det om att attrahera, utveckla och behålla kompetens inom 

verksamheten. Denna kompetensutveckling måste därför ske i nära symbios med 

verksamhetens strategiutveckling och omvärldsanalyser.40 Vad studieobjekten i denna 

undersökning ser som sin kärnkompetens och hur dess konkurrenskraft står sig nu och i 

framtiden är av största intresse för uppsatsen. Här finns kanske allmängiltiga svar om 

företagens humankapital och svar att finna som rör ämnet expatriering och dess uppkomst och 

överlevnad.  

3.1.2 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Det är inte lätt att erhålla en precis definition av vad international human resource 

management är. Vad en HR-chef gör i ett multinationellt företag varierar från företag till 

                                                              
39 Sahlqvist, Jernhall, 1
40 Karlöf, Lövingsson, Management – begrepp och modeller, 2003, s. 146‐148 

997, s. 12 
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företag. Det beror också på om chefen är lokaliserad på det globala företagets huvudkontor 

eller på ett utlandsägt dotterbolag. Brett definierat är fältet inom IHRM processen att nå 

målen, fördela och effektivt använda humankapitalet i en multinationell koncern.41 En annan 

vanligt förekommande definition är:  

“The field of IHRM is the study and application of all human resource management activities 

as they impact the process of managing human resources in enterprises in the global 

environment”.42

Precis som individer, organisationer och samhällen utvecklas och förändras över tid så gör 

även professionella discipliner det. Disciplinen personal- och arbetskraftsrelationer har 

utvecklats till human resource management (HRM) från och med slutet av 1970-talet och med 

inverkan av den ökande internationaliseringen och globaliseringen har international human 

resource management kommit att ha större betydelse inom disciplinen. 43 Inom HRM-

disciplinen idag är det av allt större vikt med en internationell erfarenhet och kunskap. Man 

talar om ett globalt ledarskap och att framtidens personal inom IHRM kommer att ha en 

komplicerad men spännande framtid framför sig. Arbetsbeskrivningen liknas innehålla en 

diplomats skicklighet och smidighet, kunskaper som en beräknande affärsman och att inneha 

empati likt en psykolog.44

 

Internationalisering av HRM kan ta många former. HR-chefer i dagens internationaliserade 

värld kommer att behöva konfrontera många aspekter av globaliseringen och tekniska 

faktorer. HR-personalen av idag är involverade i IHRM frågor i nästan varje arbetssituation. 

Multinationella företag arbetar i en värld av en bred institutionell, juridisk och reglerad 

omgivning vilket är något de måste ta i beräkning när de planerar att utöka den globala 

handeln. Lagstiftning att ta i beräkning kan vara stiftad på många olika nivåer och företagen 

måste ha förmågan att kunna anpassa sig såväl till sina anställdas förväntningar och krav 

likaväl som till sina aktieägares och att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare i de länder 

där de agerar.  Multinationella koncerners beslutsfattandemakt är oftast delad med 

fackföreningar och statsmakten i respektive land till en större eller mindre del i olika delar av 

världen men oftast till någon grad. I de flesta affärsformer är det med all säkerhet så att i sina 

                                                 
41 scom html 1003

laus, International Human Resource Management, 2009, s. 2
 http://www.expres 31 kl 17.09 

42 uler, C 0  
ehan, International Human Resource Management – a critical text, 2005, s. 298 

puteronline.com/20050103/technologylife05.s . 
 Briscoe, Sch

43 Scullion, Lin
44 Ibid., s. 314 



‐TEORETISK REFERENSRAM ‐ 

18 

utländska relationer råder stora skillnader mot vad företagen är vana vid att hantera på sin 

hemmamarknad. Ansvaret för samarbetet med fackföreningarna lämnas därför över till HR-

cheferna på den lokala marknaden. Multinationella koncerner utvecklar ofta globala 

tillvägagångssätt i frågor som löner till chefer men ett sådant globalt tillvägagångssätt 

gällande arbetskraft och anställningsfrågor är ganska ovanligt. IHR-avdelningarna inom 

multinationella koncernerna följer istället ofta en av dessa sju tillvägagångssätt i dessa frågor:  

Självreglerande (av huvudkontor eller moderbolag). Genom detta tillvägagångssätt tillfaller 

ansvaret för relationerna för arbetsstyrkan/de anställda den lokala chefen i värdlandet.  

Observatör. Huvudkontorets IHR-chefer försöker förebygga de största tänkbara problemen 

för moderbolaget genom att ställa intelligenta och insiktsfulla frågor om arbetskraft och 

anställningsansvar som kan uppkomma på varje främmande marknad. Primärt ansvar finns 

fortfarande i händerna på den lokale chefen.  

Vägledande och rådgivande.  Detta tillvägagångssätt är ett steg utanför endast observerande. 

IHR-cheferna från huvudkontoret erbjuder löpande rådgivning och vägledning till cheferna 

för dotterbolagen i hur de ska hantera de anställda. Oftast är denna vägledning baserad på 

huvudkontorets principer. Detta tillvägagångssätt kräver en högre kännedom om de lokala 

förhållandena, men övervägande så är fortfarande kontrollen i händerna på de lokalt anställda.  

Strategisk planering. På denna nivå av inblandning är de internationella anställningsfrågorna 

fullt införlivade i den multinationella koncernens strategiska planering.  Alla aspekter av 

management i det globala företaget, anställningsansvar inkluderat, är integrerat i ett 

centraliserat program, delvis för ledningssyfte, policy purposes. Den lokala kontrollen må 

fortfarande existera men alla anställningsfrågor följer den globala strategin.  

Gränssättning och godkännande undantag. Multinationella koncerner som följer detta 

tillvägagångssätt i deras internationella anställningsrelationer erbjuder en mer specifik 

centraliserad kontroll över de lokala förhållandena.  

Totalstyrning från huvudkontoret. I detta exempel har de lokala dotterbolagen ingen 

beslutanderätt gällande de lokala anställningarna. Samtliga frågor rörande personal styrs från 

huvudkontoret.  
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Samverkan huvudkontorets IHR med linjeorganisationen på lokala marknaden.  

Fackföreningar och anställningsrelationerna på den lokala marknaden är helt integrerade med 

IHR assistans från huvudkontoret.45

Utifrån dessa generella kunskaper om IHRM hoppas vi kunna nå en ökad förståelse av hur 

våra undersökningsobjekt arbetar med deras internationella frågor gällande Human Resource 

Management. Uppgifterna inom området kommer främst från amerikansk litteratur då de är 

framstående på området men vi hoppas ändå kunna finna denna teoretiska litteratur användbar 

.  för oss

3.2 EXPATRIERING  
Internationella företag kan ofta vara intresserade av att flytta anställda med en särskild 

kompetens mellan olika delar av verksamheten världen över. Det finns en rad fördelar med att 

använda sig av så kallad expatriering som är en anställningsform vilket innebär att en anställd 

utför ett arbete utomlands under en begränsad tidsperiod. För att öka den globala 

integrationen kan internationella företag använda sig av ett flertal verktyg. Ett av dessa 

verktyg är just expatriering vilket i de allra flesta fall är det verktyg som medför den största 

utmaningen för HRM att hantera. Den internationella överföringen stödjer den globala 

integrationen på olika sätt som kompletterar varandra. Expatrieringen gör att det tillåter 

internationella företag att undvika en överdriven centralisering. Det är alltså möjligt att fatta 

lokala affärsbeslut men med ett globalt perspektiv i åtanke. Moderbolaget kan även föra över 

sin standard till dotterbolagen via den anställde, expatriaten. Mobiliteten främjar även 

spridningen av gemensamma värderingar till dotterbolagen, vilket även är en nyckelfaktor i 

den globala integrationen. 46 Expatriering är en typisk form av hierarkisk, direkt och personlig 

kontroll. Vanligtvis har företagen större förtroende för expatriaten än de lokalt anställda, då de 

i de allra flesta fall besitter spetskompetens. Dock kan det understrykas att en expatriat 

genomgår en intensiv socialisering innan de skickas på utlandsuppdrag. De är även ofta 

mottagliga för standardiseringar och tack vare deras breda nätverk kan de åstadkomma 

mycket genom att det finns ett ömsesidigt beroende mellan expatriaten och den berörda 

verksamheten.47  

 
45 Briscoe, Schule , 2009, s. 127-128 r

47 Ibid., 2002 s. 107 
46 Evans, Pucik,Barsoux, The global challange- framework for international human resource management, 2002 s. 116 
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3.2.1 SYFTET MED EXPATRIERING  

Det finns olika motiv för ett internationellt företag att använda sig av expatriater vilket 

nedanstående modell illustrerar. Ett expatrieringsuppdrag kan delas in i korta respektive långa 

uppdrag, där de korta vanligtvis varar i upp till ett år medan de långa utlandsuppdragen 

vanligtvis varar mellan två till fyra år eller mer. Traditionellt sett brukar de allra flesta 

expatriaterna tjänstgöra i relativt långa utlandsperioder, den vanligaste varaktigheten är 

mellan tre till fyra år. Under dessa uppdrag fungerar expatriaten som en agent från 

moderbolaget vars uppgifter är relaterade till det operationella och/eller att få en överblick 

över dotterbolagen. Dessa expatrieringsuppdrag drivs främst från en service-efterfrågan där 

det finns ett behov av kontroll- eller kunskapsöverföring. Vid denna tjänstgöring intar 

expatriaten en corporate agency roll vilket tydliggörs i nedanstående modell. När expatriatens 

huvudsakliga uppgift är att kortsiktigt starta upp verksamheten eller lösa problem axlar de en 

problemlösarroll. Modellen illustrerar fyra olika roller och dessa två ovannämnda är enligt 

teorin de vanligaste uppdragen. I båda fallen, corporate agency och problemlösare, har 

expatriaten kunskap och kompetens som den lokala marknaden saknar. 48  

 

Figur 2 Syfte med expatriering 

Källa: Evans, Pucik, Barsoux, 2002, The Global Challenge frameworks for International Human Resource 

Management 

                                                             
48 Evans, Pucik,Barsoux, 2002 s. 119 
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Uppdrag vars behov är att fylla ett lokalt kompetensgap har minskat då det skett en utveckling 

gällande lokala chefers och högt uppsatta anställdas kunskap. Samtidigt ställs de 

internationella företagen inför ett ökat behov av att utnyttja och utveckla de globala 

samarbetsmöjligheterna samt att utveckla en mobilitet över gränserna. Vid 

kompetensutvecklingsuppdrag ligger främst fokus på inlärning för expatriatens del snarare än 

att undervisa de lokalt anställda. Företagen kräver olika kvalifikationer av expatriaten vid 

dessa fyra olika roller. Det har skett en snabb tillväxt gällande kortsiktiga inlärningsuppdrag 

av unga anställda vilka flyttar över gränserna främst av personliga skäl och för en 

karriärklättring. Dessa utlandsuppdrag varar generellt mindre än ett år och involverar en 

förflyttning mellan flera länder eller regioner.49 I ett flertal globala företag har dessa 

utlandstjänster blivit en allt mer integrerad del av unga managers karriärutveckling. 50 Största 

anledningen till att expatriater kommer hem tidigare utan att fullfölja uppdraget helt beror 

främst på oförmågan att hantera stressfulla situationer och bristen på 

kommunikationsfärdigheter med personer från olika kulturer. 51 Det ligger i företagens 

intresse att kunna flytta kompetens mellan olika delar av verksamheten världen över.  

 

Då syftet är att studera hur företagen använder sig av expatriering, det vill säga hur de flyttar 

kompetens mellan de olika delarna inom koncernen, är det relevant att studera varför de 

expatrierar. Ovanstående modell kommer att ligga till grund för att fastställa bakomliggande 

orsaker till användning av expatriering vilket framkommer genom att studera uppdragens 

varaktighet samt syftet med uppdraget.   

 

3.2.2 HANTERING AV INTERNATIONELL ÖVERFÖRING 
För att ett expatrieringsuppdrag skall bli en succé för expatriaten, dennes familj samt företaget 

krävs att faktorer från urvalet fram till repatrieringen uppmärksammas. Ett första steg är att 

observera att expatriering är en process och inte ett event. Utifrån ett HRM perspektiv kan 

processen brytas ned i ett antal steg;  

                                                             
,Barsoux, 2002 s. 119 49 Evans, Pucik

50 Ibid., s. 120 
51 Ibid., s. 121 
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• Urval 

• Förbereda expatriaten 

• Anpassning till expatrieringsrollen 

• Hantera expatriatens arbete  

• Kompensation 

• Repatriering52 

 

Expatrieringsprocessen kommer att undersökas hos de utvalda företagen dock kommer inte 

varje enskilt steg undersökas djupare. Detta val på grund av att det annars skulle innebära ett 

allt för stort fokus på rekryteringsprocessen. Expatrieringsprocessen syftar alltså till att 

undersöka ifall företagen följer dessa steg utan att analysera vad varje steg innebär.  

3.2.3 KOMPENSATIONSMODELLEN 

Vid utlandsuppdrag kan företag använda sig av olika sätt för att ta fram rätt kompensation för 

expatriaten, nedan följer den så kallade kompensationsmodellen. Grundtanken bakom 

modellen är att expatriaten skall erhålla samma levnadsstandard i gästlandet som denne har i 

sitt hemland. Detta fastställs då genom att lönen som expatriaten har i hemlandet 

proportionerligt delas upp i olika enheter vilka baseras på normer. Lönen fördelas då på fyra 

lika stora delar vilka vanligtvis är sparkapital, varor och tjänster, bostad samt inkomstskatt.53 

Detta illustreras i kolumnen ”lön i hemlandet” i modellen nedan. Utifrån denna indelning 

genomför företaget en jämförelse med av utgifterna mellan gäst- och hemlandet. Det är sedan 

det internationella företaget som ersätter expatriaten för de ökade kostnaderna som en 

förflyttning skulle medföra och på så sätt erhåller expatriaten samma levnadsstandard.54 Vid 

expatrieringsuppdrag påverkas företagens kostnader av det rådande skatteläget i gästlandet. 

En skatt som påverkar företagen direkt är den så kallade expertskatten vilket kommer 

presenteras i följande avsnitt. 

                                                             
52

,Barsoux, 2002 s. 121 
 Ibid., s. 122 

53 Evans, Pucik
54 Ibid., s. 133 
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Figur 3 Kompensationsmodellen  

Källa: Evans, Pucik,Barsoux, 2002, The global challenge-framework for international human resource 

management  

Det är intressant att studera hur undersökningens företag kompenserar sina expatriater. Vi 

anser att företagen skulle kunna minska sina kostnader genom att utnyttja expertskatten och 

då är denna modell lämplig att utgå ifrån. Tanken är att expatriaten skall ha samma 

levnadsstandard i gästlandet som i sitt hemland vilket påverkar lönen som företagen skall 

betala ut till expatriaten. Det uppstår, som modellen tydliggör, tre olika extra kostnader för 

företagen, det vill säga för varor och tjänster, bostad samt inkomstskatt. Denna undersökning 

har fokus på expertskatten och därav kommer endast den översta kostnaden, inkomstskatt, att 

undersökas. Det är även av vikt att belysa att individen inte berörs av expertskatten då 

individen kommer erhålla samma lön vare sig expertskatten utnyttjas eller ej dock påverkar 

det företagens kostnader.  Det är alltså ur ett företagsperspektiv som denna modell kommer att 

användas i uppsatsen och undersöka kostnaden som kan uppstå för företagen om de inte har 

möjlighet att använda sig av expertskatten.  
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4 METOD  
 

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. Avsikten med detta kapitel är att öka 

trovärdigheten i uppsatsen genom att ge läsaren en inblick och förståelse för hur 

undersökningen har genomförts. 

 
Detta avsnitt i uppsatsen avser att förklara detaljerat hur undersökningen har genomförts och 

för att ge läsaren en överskådlig blick över arbetets gång presenteras nedanstående modell för 

att illustrera detta. Modellen är en egen bearbetning som visar samtliga steg från valet av 

ämnesområde fram till slutdiskussion.  

 

Figur 4 Tillvägagångssätt, egen modell 

Val av ämnesområde föll sig relativt naturligt då det fanns ett gemensamt intresseområde 

inom internationell ekonomi och kompetensförsörjning.  Utifrån detta genomfördes en 

förstudie inom ämnesområdet. Det ledde senare vidare fram till ett tänkbart problem inom just 

det valda ämnet. Det uppstod ett antal frågor vilka gallrades till de tre mest övergripande 

frågorna som resulterade i uppsatsens frågeställningar. Utifrån dessa formulerades syftet för 

studien och insamling av litteratur baserades då på syftet för att ta fram relevanta teorier. Den 

insamlade empirin grundar sig på den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
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uppsatsen. Insamlad primärdata analyserades senare tillsammans med teorin vilket ledde 

vidare till en slutdiskussion där egna reflektioner och kommentarer togs med. Under detta 

avsnitt, slutdiskussion, i uppsatsen besvarades syftet samt förslag på fortsatt forskning 

ulerades.    form

4.1 VAL AV ÄMNESOMRÅDE  
Med bakgrund från studier inom ett internationellt ekonomiprogram och ett intresse om 

internationella frågeställningar startade diskussionen omkring val av uppsatsämne. Enade om 

att huvudfrågeställningen skulle utgå från de effekter den ökande globaliseringen har medfört 

för svenska multinationella företag. Genom att ta del av en mängd aktuell forskning och en 

stor del rapporter presenterade för regeringen utökades och uppdaterades kunskapen inom 

området. Att bredda våra tidigare kunskaper och nå nya inom de aktuella ämnena fann vi 

stimulerande. De frågeställningar som väcktes var omfattande och för att nå fram till ett 

tillfredställande resultat var det ytterst relevant att avgränsa undersökningen. Inledningsvis 

kontaktades Svenskt Näringsliv för att undersöka ifall de fann denna undersökning intressant 

för näringslivet. Det var alltså av intresse från vår sida att naturligtvis bidra till forskningen 

men även till näringslivet. Till vår glädje visade det sig finnas ett intresse och behov av mer 

forskning inom vårt ämnesområde utifrån Svenskt Näringslivs ögon sett. Att vår 

undersökning skulle kunna bidra både till forskningen och till näringslivet motiverade oss 

ytterligare för ämnesvalet. För att göra detta forskningsbart insåg vi vikten av att begränsa 

oss. De många nyheter som presenterades för oss gällande svenska företags humankapital var 

bakgrunden till valet av att studera expatriering. Vi såg en möjlighet att studera 

petensförsörjning ur ett internationellt perspektiv.  kom

4.2 FÖRSTUDIE 
Då det fanns ett gemensamt intresseområde inleddes en förstudie. Syftet med förstudien var 

dels att erhålla mer kunskap inom ämnesområdet, dels för att kunna bidra till forskningen. Vi 

ansåg att det var av stor vikt att inleda sökandet med ett brett perspektiv för att senare kunna 

smalna av och eventuellt finna problem och en lucka inom forskningen. Därför inleddes 

förstudien med en sökning av vetenskapliga artiklar inom globalisering och humankapital. För 

att sätta oss in i ämnet ytterligare kompletterades de vetenskapliga artiklarna med utredningar 

som genomförts av bland annat Globaliseringsrådet. Detta gav oss en uppfattning av 

ämnesområdet. Utifrån artiklarna och utredningarna upptäcktes begreppet expatriering vilket 

var ett nytt begrepp för oss. En följd av detta var att vi kom in på området skattekonsekvenser 

och då främst expertskatten som är direkt relaterad till ämnesområdet expatriering. Inom 
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forskningsområdet finns för oss en intressant utredning utförd av ITPS. År 2005 presenterades 

denna utredning med syftet att utvärdera effekterna av de skattelättnader som ryms inom 

expertskatten. Avsikten med den svenska expertskatten var att skapa incitament för företag 

och organisationer att locka företagsledare, nyckelpersoner, experter och forskare till Sverige 

och detta för att på så sätt stärka den svenska konkurrenskraften. Utvärderingen syftade till att 

undersöka om så har skett i verkligheten. Efter fortsatt undersökning upptäcktes ett tänkbart 

ed skattelättnaden. problem m

4.3 VAL AV STUDIEOBJEKT  
Den mesta kunskapen inom ämnet expatriering har inhämtats från vetenskapliga artiklar och 

främst då från USA. Vi har haft vissa svårigheter att finna svensk forskning inom området. 

Detta förtydligade för oss att det kan finnas ett forskningsgap och motiverade oss ytterligare. 

Med den insamlade primärdata från företagen hoppas vi kunna bidra till kunskapen inom detta 

område. Fokus för primärdatainsamlingen gäller svenska multinationella företags 

konsekvenser som de upplever genom olika makroekonomiska beslut och de erfarenheter de 

har av expatriering. Vi antog att för att företag skall använda sig av expatriering måste det 

vara internationellt eller multinationellt. Därför var det av stor vikt att få tillgång till 

primärdata från företag som hade lång erfarenhet av internationella marknader och utvecklad 

verksamhet i flera länder. Vid första kontakten med Emelie Eriksson på Svenskt Näringsliv 

presenterades undersökningens frågeställningar. Detta resulterade i en kontakt med Robert 

Tenselius från Teknikföretagen vilka representerar mer än 3400 teknikföretag i Sverige55. 

Teknikföretagen presenterade Ericsson AB, Scania AB och AB Volvo som tänkbara 

undersökningsobjekt. Vi konstaterade att dessa tre företag passade in på ovannämnda kriterier 

det vill säga har lång internationell erfarenhet och erfarenhet av personalförflyttningar. Därför 

borde också dessa företag ha stor erfarenhet av kompetensförsörjning både nationellt och 

nat nellt. För oss var detta grundförutsättningar för att undersöka expatriering.  inter io

4.4 VAL AV RESPONDENTER  
När urvalet av företag var fastställt påbörjades ett urval av intervjukandidater som skulle vara 

lämliga för undersökningen. Urvalskriteriet var att respondenten skulle ha arbetsuppgifter 

vilka var relaterade till undersökningens ämnesområden expatriering och expertskatt. 

Kontakten med Robert Tenselius underlättade arbetet med att ta kontakt med de utvalda 

företagen då Teknikföretagen hade befintliga kontaktnät med dessa. Vid ett första möte på 

                                                             
55 http://www.teknikforetagen.se/sv/Branschfakta/ 2010‐05‐22 kl. 12:02 
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Teknikföretags kontor tillsammans med Emelie Eriksson presenterades uppsatsen för Robert 

Tenselius som vidare tog en första kontakt med företagen. Efter ett godkännande från samliga 

tre företag erhöll vi kontaktuppgifter till Vice President Labour Relations & Global 

Coordinations på AB Volvo, Senior Vice President, Human Resource Support på Scania AB 

samt Anna Milstig, International Assignments, på Ericsson AB. Efter e-mailkorrespondens 

med Volvo och Scania fattades beslutet att intervjuerna med Volvo skulle genomföras med 

Birgitta Claesson-Roll som arbetar med Compensation & Benefits samt Anna Holmberg Tax 

Director International Assignments. Kent Conradson, Vice President Executive Resources, 

och Madelene Gustavsson, Manager International Assignments blev utvalda som 

respondenter från Scania. Utifrån undersökningens syfte ansåg vi denna metod som den 

lämpligaste urvalstekniken. Urvalsmetoden att finna respondenter genom att ta en första 

kontakt med personer som kan hänvisa till lämpliga respondenter kallas för 

snöbollsmetoden56. Denna urvalsmetod låg till grund för denna undersökning vilket även är 

trat iskt urval.    ett s eg

4.5 SEKUNDÄRDATA 
Insamlingen av sekundärdata startades i januari 2010 efter att valet av ämnesområde hade 

beslutats. Informationssökning inom områdena globalisering, konkurrenskraft, humankapital, 

expatriering och expertskatten genomfördes. Relevant litteratur och kursböcker söktes på 

Södertörns högskolebibliotek och stadsbiblioteket i Nyköping. Vid insamling av 

vetenskapliga artiklar användes högskolans databas samsök vilken ger en snabbsökning i flera 

databaser. Exempel på dessa är Oxford Journals, Emerald, JSTOR och SAGE Journals 

Online. Ytterligare en sökmotor som användes var Google Scholar. Information i form av 

rapporter är tagna från hemsidor såsom ISA, ITPS, NE, Regeringskansliet, Ekonomifakta och 

Tillväxtverket. Årsrapporter har hämtats från respektive företags hemsida. För att erhålla en 

så bred sökning som möjligt användes flera sökord exempelvis ”humankapital”, ”IHRM”, 

”expats”, ”expatriering”, ”expatriate”, ”expertskatt”, ”skattelättnader”, 

”kompetensförsörjning”, ”konkurrenskraft”, ”globalisering”, ”intellektuellt kapital”, 

”immatriella tillgångar”, ”organisation och skatter”.  Dessa ord kombinerades i vissa 

sökningar och den engelska översättningen nyttjades vid vissa sökningar.   

 

                                                             
56 Johannssen och Tufte, 2003, s. 84  
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Då vetenskapliga artiklar är mycket lättillgängliga nuförtiden fördes en diskussion gällande de 

enskilda artiklarnas trovärdighet och relevans. Den litteratur, vetenskapliga artiklar och 

rapporter som undersökning använt har ansett som pålitlig, aktuell och betydelsefull. De 

insamlade rapporterna ansågs trovärdiga då de publicerats av tillförlitliga utgivare. Det finns 

även en medvetenhet om att information erhållen från företagens årsredovisningar kan vara 

kt  och i vissa h nseenden kan ge en alltför positiv bild av företagen.   subje iv ä

4.6 PRIMÄRDATA 
Det empiriska materialet är insamlat genom en så kallad tvärsnittsundersökning vilket betyder 

att insamlingen genomfördes vid en tidpunkt57. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

en intervju med en alternativt två respondenter från respektive företag.  Intervjuerna med 

Ericsson och Scania var så kallade face-to-face intervjuer och intervjun med Volvo 

genomfördes via telefon. Valet av att använda en telefonintervju som insamlingsteknik 

grundade sig på att respondenternas lokalisering var i Göteborg på företagets huvudkontor. På 

grund av tidspress ansågs telefonintervju som en mycket lämplig insamlingsmetod då restid 

sparades samt att det blev mer kostnadseffektivt. För att komplettera svaren erhållna från 

telefonintervjun med Birgitta Claesson-Roll skickades ett e-mailformulär till Anna Holmberg 

gällande frågorna kring expertskatten då dessa låg utanför Birgittas ansvarsområde.   

4.7.1 INTERVJU  

En intervju med respektive företag genomfördes för att få ett djup på undersökningen58. Två 

av intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte på respondentens kontor vilket kan 

påverka resultatet positivt. Respondenten kände sig förhoppningsvis bekväm i sin naturliga 

omgivning vilket gjorde denne mer avslappnad och kunde därmed lämna mer öppna svar.59  

Intervjun med Ericsson ägde rum på huvudkontoret i Kista torsdagen den 22 april och varade i 

cirka 60 minuter. Måndagen den 10 maj genomfördes intervjun med respondenterna på Scania 

på deras huvudkontor i Södertälje. Denna intervju varade i knappt 90 minuter. Båda 

intervjuerna genomfördes i ett konferensrum och vi satt ostörda under hela samtalet. Intervjun 

med Volvo tisdagen den 11 maj utfördes från ett grupprum på Södertörns högskola där vi satt 

ostörda. Respondenten befann sig på sitt kontor och samtalet varade i drygt 60 minuter.   

                                           
57 . 50  

und, Paulsson Seminarieboken att skriva, presentera och opponera, 2003, s. 63 
 Ibid., s

58 Björkl
59 Lantz Intervjumetodik, 1993, s. 111 
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m av denna 
                       

Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram innehållande ett antal öppna frågor samt stödord 

för att kunna utvinna så mycket som möjligt av samtalen med respondenterna.60 Fördelen med 

en semi-strukturerad intervju är att frågorna inte behöver ställas i samma ordning till varje 

respondent. Skulle det under intervjun komma upp frågor utöver de förbestämda är det tillåtet 

för intervjuaren att ställa dessa.61 För att respondenten skulle hinna sätta sig in i ämnet 

skickades intervjuguiden ut via e-mail till samtliga respondenterna och de fick på så sätt ta del 

av intervjufrågorna innan intervjutillfället. Genom att ge respondenterna tid att förbereda sig 

kan detta ha påverkat resultatet positivt då svaren kan ha fått ett större djup. Respondenterna 

hade tid att sätta sig in frågorna samt att undersöka oklarheter. Då undersökningen berör ett 

ämne som troligtvis inte bör anses som konfidentiellt för företagen bör inte anonymitet vara 

aktuellt dock tillfrågades alla medverkande62. Respondenterna gav sitt godkännande för 

publicering av deras namn samt ett godkännande ur företagens perspektiv att publicera 

namnet på respektive företag. Respondenterna visste inte vilka andra två företag som deltog i 

undersökning utom att de var företag i samma storlek gällande omsättning och anställda som 

dem. Samtliga respondenter erbjöds en utskrift av intervjun vilket gjorde det möjligt att få 

resultatet så riktigt och rättvisande som möjligt. Denna åtgärd förhindrar att sakfel och annat 

kan påverka resultatet negativt.63  

Samma intervjufrågor ställdes till samtliga respondenter och intervjuerna sträckte sig mellan 

1-1½ timme64. Att intervjun med Kent Conradson och Madelene Gustavsson från Scania 

utfördes under längre tid än de andra två intervjuerna berodde på att det var två respondenter 

istället för en som vid de andra intervjuerna. Scanias svar kan tack vare detta ha varit mer 

uttömmande då frågorna kunde ses ur två perspektiv och vid behov kunde respondenterna 

komplettera varandras svar. Det är lätt hänt att information som endast antecknas kan 

misstolkas eller fallas bort. För att öka tillförlitligheten på undersökningsresultatet spelades 

således de tre semistrukturerade intervjuerna in på en mp3-spelare och stödord antecknades 

under mötets gång.65  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda intervjufrågor med öppna 

svarsalternativ. I denna undersökning vägde fördelarna tyngre än nackdelarna vilket 

insamlingsmetod. Genom att ställa öppna frågor styrs inte otiverade valet 
                                       
60 93, s.

ell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 200
 Lantz, 19

61 5, s. 363 
tervjun tekniker och genomförande, 2008, s.33 

 62 
 Bryman, B

62 F Gillham  orskningsin
63

008, s.111 
 Ibid., s.34 

64 Gillham, 2
65 Ibid, s. 49 
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stort för just Scania så en 

         

respondentens svar i en viss riktning vilket är lätt hänt med fasta svarsalternativ. 

Respondenterna gavs även möjligheten att svara med egna ord vilket inte är möjligt vid fasta 

svarsalternativ. Genom de öppna svaren gavs det plats för opåtänkta svar vilket kan ge 

undersökningen mer tyngd.66   När det kommer till semi-strukturerade intervjuer är det inte 

enbart det respondenten säger som är intressant utan även hur vilket bör tas med i analysen av 

resultatet.67 Öppna frågor medför alltid en risk att respondenterna talar för länge vilket kan 

resultera i att inte alla tänka frågor hinner ställas inom utsatt tid. Med denna kunskap i åtanke 

under intervjuerna kortades respondenten av i de fall då de hade en tendens att sväva ut från 

ämnet. Inledningsvis av intervjun informerades även respondenterna om utsatt tid samt vikten 

av att hålla sig inom ämnet för att klara av tidsramen. Ytterligare att moment som blir en 

aning svårare vid öppna frågor än vid slutna är kodningen, då denna undersökning endast 

genomfört tre intervjuer ansåg vi att det insamlade materialet fortfarande var hanterbart. 68   

Undersökningens respondenter representerade företagen och skulle besvara frågorna utifrån 

företagens perspektiv. Vi är dock medvetna om att svaren i vissa fall inte var objektiva utan 

förmedlas av respondenten ur ett positivt företagsperspektiv. Det är även möjligt att svaren 

kan ha blivit en aning påverkade av respondentens personliga åsikter och värderingar. Detta 

har vi haft i åtanke vid analysering av materialet samt vid slutsatserna. Respondenternas 

erfarenhet och kunskap bör minska risken för att personliga åsikter fanns med i svaren. Därför 

anser vi att detta inte har haft någon inverkan på det slutgiltiga resultatet.     

4.7.2 BORTFALLSANALYS 

Av de tre genomförda intervjuerna var det endast intervjun med Ericsson som inte kunde ge 

svar på alla frågor. För att komplettera detta interna bortfall användes tillgänglig sekundärdata 

från företagets hemsida. Bortfallet gällde kompetensförädling och informationen togs istället 

från företagets årsredovisning 2009. Vi tror inte att denna komplettering har påverkat resultat 

då informationen från årsredovisningen gav svar på intervjufrågan.  

Inom teorin om IHRM gällande vilka sju tillvägagångssätt multinationella koncerner arbetar 

med frågor såsom löner, chefer och tillvägagångssätt gällande arbetskraft och 

anställningsfrågor saknas svar från Scania så just detta kan inte analyseras men är också av 

mindre vikt för uppsatsen. Vi erhöll dessutom mer uttömmande svar inom området IHRM i 

hel del förutom detta har kunnat analyseras inom området.

                                                     
66 Bryman, Bel
67 Ibid., s. 375 
68 Ibid., s. 177 

l, 2005, s.177 
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5. EMPIRI 
 

Under följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Nedanstående data 

utgörs främst av primärdata insamlat från intervjun, detta kompletteras med sekundärdata.  

5.1 ERICSSON AB 

 

Ericssons historia går tillbaka till år 1876 då Alexander Graham Bell sökte patent på telefonen 

i USA. Samma år öppnade Lars Magnus Ericsson en liten verkstad i Stockholm för att 

reparera telegrafapparater och för att sälja sin egen telefoniutrustning. Idag är företaget en 

ledande leverantör inom kommunikationsutrustning, professionella tjänster och 

multimedialösningar. Med deras joint ventures ST-Ericsson och Sony Ericsson är företaget 

även en stor leverantör av mobiltelefoner.  Deras kunder är mobil- och fastnätsoperatörer över 

hela världen. De erbjuder spännande upplevelser för användarna av deras produkter och detta 

genom deras telefoner, tillbehör, innehåll och applikationer. Ericsson har lång erfarenhet av 

att bygga telekommunikationsnät och har idag utfört detta arbete i över 175 länder. Över 40 

procent av all mobiltrafik går idag via Ericsson-utrustning. Ericsson innehar en av branschens 

mest omfattande portföljer av immateriella rättigheter och innehar omkring 25 000 patent. Det 

ger företaget en reell konkurrensfördel.  Deras tekniska ledarskap, en bred produktportfölj och 

skalfördelar är av stor vikt för företaget och detta kombinerat med en stor expertis för att 

kunna ge en god service. Företagets nettoomsättning för 2009 redovisas med 206,5 MSEK 

och detta var då en minskning från föregående år då denna omsättning var 208,9. Ericsson har 

86 360 anställda totalt i världen (2009) varav 18 521 är anställda i Sverige. Företagets största 

marknader är i följande ordning; USA, Kina, Indien, Italien, Storbritannien, Indonesien, 

Brasilien, Japan och Spanien. 69

5.1.1 INTERVJU  

Anna Milstig arbetar i den svenska HR organisationen Human Resources & Organization 

Sweden, HR&O Sweden, en avdelning med specialistfunktioner inom till exempel arbetsrätt, 

mångfald, och hälsofrågor, som arbetar mot den svenska organisationen. Anna ansvarar för 

International Assignments Sweden som berör personalrörlighet in och ut från Sverige. 

Ericsson har globala policie
                                                            

s när det gäller utlandsuppdrag oberoende av varaktighet, 
 

69 http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2009/ericssonar2009_se.pdf   
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dessutom finns svenska instruktioner och policies. En enhet bestående av 6 personer inom 

Ericssons svenska HR service center, International Assignments Sweden Support (IASS) 

hanterar administrationen kring utlandsuppdragen för anställda som åker in och ut från 

Sverige. Anna Milstigs roll är vara kravställare gentemot den administrativa enheten, IASS, 

och att säkerställa att man genom Ericssons svenska policies och processer följer svenska 

lagar och regler samt att skatt erläggs korrekt.  

Global  International  Assignments  är  den  globala  enhet  inom  Ericsson  som  utfärdar 

policies och avtal för alla anställda på utlandsuppdrag som överskrider ett år.  Ericsson 

arbetar utifrån den så kallade Ulrichmodellen där HR‐ärenden hanteras i olika steg. De 

flesta svaren ska den anställde finna på den interna webben, self service, i andra steget, 

så kallade first line, finns det något som heter HR‐direkt vilket fungerar som en helpdesk 

(supportavdelning). HR direkt svarar på och löser ca 80 % av alla ärenden. Frågor som 

de  inte  kan  svara  på  vidarebefordras  till  nästa  steg,  second  line.  På  så  sätt  skapas  en 

effektivitet  då  second  line  kan  fokusera  på  färre  men  svårare  ärenden.  Om  ärendet 

kräver en ändring i rutin eller regelverk går ärendet vidare till en specialist inom aktuellt 

område.  Då  företaget  har  nästan  20 000  anställda  i  Sverige  finns  detta  servicecenter 

tillgängligt  vid  funderingar  kring  exempelvis  lön,  förmåner,  anställningsvillkor  och 

chefssupport.  

5.1.1.1 Humankapital  
För Ericsson är innovation något som genomsyrar hela verksamheten och som därmed måste 

vårdas och utvecklas.  Det är företagets medarbetare vars kreativitet som skapar 

konkurrensfördelar på en marknad som blir allt tuffare.70 En viktig konkurrensfördel är vad de 

kallar Operational Excellence och Ericsson har valt att lägga fokus på tre områden. Ett snabbt 

agerande med att exempelvis få ut produkter och tjänster på marknaden och snabbt tillgodose 

kundens behov. Ericsson skall utnyttja de skalfördelar som finns. Det sista området är 

kompetens vilket innebär att arbeta utifrån standardiserade processer, högutbildade 

medarbetare samt partners. 71

 

 

                                                             
70 ricssons sve ska årsredovisning 2009, s. 2 E n
71 Ibid., s. 133  
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kostnadern

5.1.1.2 Kompetensförädling  
Innovation är ett viktigt inslag i företagskulturen, som är helt avgörande för att kunna 

upprätthålla konkurrensförmågan och nå målen. Företaget har en lång tradition när det gäller 

att ta fram innovativ kommunikationsteknik. Genom att i ett tidigt skede delta i utvecklingen 

av nya standarder är de ofta först på marknaden med nya lösningar, vilket ger en klar 

konkurrensfördel.72 Företagskulturen med dess fokus på innovation, konkurrensförmåga och 

kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare är avgörande för Ericssons framgång. 

Företaget arbetar med ett nytt innovativt forum för utbildning, utbyte av idéer och kunskap för 

medarbetarna, Ericsson Academy. Under 2001 blir detta forum även tillgängligt för företagets 

kunder. Ericsson gör detta för att vässa medarbetares kompetens och för att det ska leda till 

bättre resultat för deras kunder och ge företaget konkurrensfördelar på nya affärs- och 

teknikområden.73  Den del inom Ericsson som arbetar med tjänster har olika 

certifieringsprogram där de anställda kan kompetensutveckla sig i olika steg som exempelvis 

service engineer eller solution architect. Det ser dock inte likadant ut gällande alla delar inom 

Ericsson utan detta är enbart ett exempel.  

5.1.1.3 International Human Resource Management 
Ericsson har i högsta grad en internationell approach (tillvägagångssätt) vilket är en 

nödvändighet då de har mer än 1500 stycken expatriater på långtidskontrakt inom koncernen. 

Det är i svenska förhållanden sett ett stort antal. Det är avdelningen Global International 

Assigments som skriver samtliga avtal för långtidskontrakten samt globala policies med mera. 

Det är International Assignments Sweden Support, IASS, som skriver korttidskontrakten för 

de som åker ut från Sverige. Uppdragen är då kortare än 365 dagar och den anställde är vara 

kvar på svensk payroll (lönelista). Om den anställde blir skatteskyldig i tjänstgöringslandet 

under sitt korttidsuppdrag görs en jämkning i hemlandet. Ericsson arbetar mest med globala 

policies för att säkerställa att skatt erläggs korrekt och för att adressera andra risker. 

5.1.1.4 Expatriering 
Utlandsuppdrag kan vara i olika långa perioder och Ericsson har delat in dessa i tre 

tidsperioder. Uppdraget klassas som tjänsteresa när uppdraget sträcker sig från 1 till 60 dagar, 

korttidsuppdragen sträcker sig mellan 61-364 dagar. Expatriater på långtidsuppdrag varar 

mellan ett år och upp till tre år. Skulle uppdraget överstiga 3 år krävs ett extra godkännande 

från linjen, högt upp i organisationen, detta för att Ericsson ständigt vill ha uppsikt på 

a.  
                                                             
72 Ibid., s. 132  
73  Ericssons svenska årsredovisning 2009, s. 133  
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När det gäller förflyttning av kompetens kan det i princip vara vilken typ av tjänst som helst, 

allt från produktion till huvudkontor. Majoriteten och främst de korta uppdragen innebär 

många tekniktjänster. En kund kan kontakta Ericsson när de har ett behov vilket kräver en 

resurs som Ericsson har. Med tanke på att långtidskontrakt är så pass dyra vill Ericsson ha 

företagets godkännandeprocesser innan ett erbjudande kan presenteras för den anställde och 

kompetensöverföring ska ske, så kallad transfer know-how. Vissa marknader så kallade high 

growth markets har vuxit snabbt och tagit emot en hel del expatriater. I stora drag använder 

sig Ericsson av expatriering vid teknik- och kompetensöverföring.  

Ericsson skickar ut expatriater för att möta ett behov i mottagande organisationen. Tjänsten 

läggs ut på intranätet och det är fritt fram för alla att söka tjänsten. Det finns ett kompetensgap 

att fylla och därför finns denna tjänst. Det är viktigt att expatriaten håller kontakt med 

hemmaorganisationen för att ta reda på om det finns några arbetserbjudanden då individen är 

tjänstledig i hemmaorganisationen. Det finns alltså ingen garanti att expatriaten får tillbaka 

samma tjänst denne är tjänstledig ifrån.   

Ericsson har ett förberedelseprogram där expatriaten ges möjlighet under en heldag 

tillsammans med sin medföljande få träffa bland annat personer som arbetar inom säkerhet, 

läkare och representanter från kommunikationsavdelningen. Vid dessa möten diskuteras den 

psykologiska aspekten av att resa iväg och att komma hem, det är både tufft att vara borta 

men det kan till och med vara ännu tuffare att återvända hem.  

De utlandsuppdrag som Ericsson sänder ut sina anställda på brukar vanligtvis inte avbrytas 

innan avtalad tid. Det är viktigt att det ska passa rätt i tiden för den anställde och medföljande 

familjemedlemmar. 

Ericsson har på senare tid inte ökat i storlek på grund av nyrekryteringar utan främst via 

uppköp. I huvudsak sker mycket koncernförflyttningar och inte så mycket extern rekrytering 

även om det förekommer.  

Ett utlandsuppdrag innehåller förmåner som fri sjukvård, bostad, internationella skolor vid 

behov och en nettolön Vid uppdrag på över 365 dagar har företaget cirka 600 svenska 

anställda ut och 125 utländska in till Sverige för tillfället, en av anledningarna är att 

huvudkontoret är placerat här. Resterande antal är flöden mellan andra länder i världen. Den 

kompetens som är lokaliserad här kan ibland behövas i andra delar av världen när en 

utveckling av verksamheten skall ske. Det finns även så klart människor som kommer till 
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Sverige och de kan vara personer relaterade till allt inom finans, marknadsföring, teknik och 

så vidare. I första hand handlar dessa inflöden om att stärka den befintliga verksamheten i 

Sverige då Ericsson kan behöva denna kunskap. Det är inte möjligt att externrekrytera till 

allting och därför lämpar sig denna form av anställning väl. Ericsson är numera uppbyggt 

genom att ha exempelvis FoU i vissa länder, service centers i vissa och så vidare. Företaget 

har alltså inte samma kompetens i alla länder.  

Ericsson tror att det säkert alltid kommer att förekomma expatriering, i alla fall i olika 

varianter av expatriering. Det kan behövas sådana paket för att få iväg rätt person för att fylla 

ett behov. Däremot ser Ericsson att det blir fler lokalanställningar eller korttidsuppdrag. Det är 

nog snarare utbudet av olika typer av uppdrag som kommer att öka.  

5.1.1.5 Expertskatten 
Det svenska skattesystemet påverkar inte den enskilda expatriaten då denne erhåller ett 

nettoupplägg, det vill säga expatriaten vet redan innan hur mycket den kommer att erhålla i 

ersättning. Expertskatten passar inte Ericsson så bra då de inte har fått igenom så många 

ansökningar. Överlag ansöker de inte längre om den utan endast i undantagsfall. Summan av 

nettoupplägget kan vara olika dyr i olika länder beroende på de rådande skattesatserna. Dock 

är denna skillnad inget som individen märker av. Ericsson skulle vilja använda sig av 

expertskatten om de visste att de inte skulle få ett så stort antal avslag. De har byggt upp ett 

administrativt system för alla expatriater i världen vilket då sköts via det holländska 

servicebolaget. Därav blir det väldigt betungande för Ericsson att ha personer på svensk 

payroll då kompetensen för hur detta skall skötas inte finns i Sverige, då skulle de behöva 

tbilda och skapa helt andra flöden.  u

 

5.2 SCANIA AB  
Scania tillverkar tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Verksamheten 

utgörs av produkter och tjänster inom service och kundfinansiering. Scania är verksamt i ett 

hundratal länder och har drygt 32 000 anställda. Av dessa är 12 412 anställda i Sverige. Av de 

32 000 anställda arbetar omkring 15 000 inom försäljning och service, cirka 10 000 inom 

produktionen, cirka 2 600 med forskning och utveckling samt cirka 5 000 inom administration 

och övrigt. Scanias huvudkontor och tekniska centrum finns beläget i Södertälje. Den centrala 

inköpsfunktionen är också belägen i Södertälje men kompletteras med lokala inköpskontor i 

Polen, Tjeckien, USA, Kina och Ryssland. Scania har drygt 1 000 lokala försäljningsställen 
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och drygt 1 500 serviceverkstäder.  Tillverkning sker i Europa och i Latinamerika. 

Nettoomsättning för fordon och tjänster var 62 074 MSEK under 2009. Motsvarande siffra för 

året innan var 88 977 MSEK. Företagets största marknad är just nu Brasilien för samtliga 

produkter. De efterföljande största marknaderna är: Storbritannien, Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Norge, Frankrike, Finland, Italien och Spanien. Scanias kärnvärden är: 

kunden först, respekt för individen och kvalitet och detta är också basen för Scanias kultur, 

ledarskap och framgångar.74 Scania har som en hörnsten i företaget att utveckla 

medarbetarnas kompetens och detta arbete bedrivs kontinuerligt i hela organisationen. Varje 

medarbetare inom företaget har en individuell utvecklingsplan och ansvarar för sin utveckling 

tillsammans med chefen. En ständigt ökande kunskap är också det viktigaste för företagets 

konkurrenskraft enligt dem själva.75

5.2.1 INTERVJU  

Kent Conradson och Madelene Gustavsson inleder med att beskriva att företaget arbetar med 

fordon och tjänster. Anledningen till att de vill förtydliga detta är för att de tror att många kan 

ha uppfattningen att Scania endast arbetar med fordon och så har det varit tidigare. Det var där 

företaget startade sin verksamhet men idag är mycket av verksamheten kopplad till att vara en 

leverantör av tjänster. Samtliga tjänster företaget arbetar med har sitt ursprung i produkterna 

och då handlar det framförallt om lastbilar, bussar och motorer. Lastbilarna och bussarna är 

väl kända produkter, motorerna som kanske är en lite mer ”dold” produkt säljs oftast för att 

installeras i annan utrustning. Det kan då vara utrustning till mining (gruvdrift) eller inom 

byggnation. Beträffande tjänsterna är det reparationer av samtliga produkter och inom 

tjänstesegmentet räknas även kundfinansiering in. Det vill säga en tjänst för de kunder som 

köper Scanias produkter och önskar ha dem finansierade i företagets finansiella del genom 

Scanias eget finansbolag. Bolaget har idag ungefär 32 000 anställda vilket är mindre än för ett 

och ett halvt år sedan då bolaget var uppe och toppade på över 34 000 anställda. Scania är ett 

globalt företag idag och företagets huvudkontor är placerat i Södertälje och där återfinns även 

företagets ledning. Produktion bedrivs i Sverige, Frankrike, Holland, Polen (bussar) och i 

Latinamerika men det finns ingen egentlig produktion i bortre Asien. Scania är ett 

snabbväxande företag mätt i jämförelse inom branschen. Den verksamhet som framförallt har 

vuxit under senare år är inom tjänsteproduktionen. Kundfinans är en verksamhet som tidigare 

inte fanns och som nu har vuxit mycket. Där rör sig också många av de personer som skickas 

                                                             
nska årsredovisning 2009, s. 4 74 Scanias sve

75 Ibid., s.38  
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ut i världen. Denna finansiella service erbjuds globalt men drivs inte i egen regi på alla 

marknader. Då kan det vara marknader där företaget inte äger finansbolagen men där det finns 

ett samarbete med banker. Företaget har 16 egna finansbolag på de största marknader. Scania 

framhåller med stolthet sin värdekedja. Denna startar med FoU och där säkerställs det att 

företaget ligger i framkant inom teknologin, produktionen och försäljning sker i egen regi. 

Scania äger i stor utsträckning de säljbolag som arbetar med försäljningen världen över. Idag 

finns ett 40-tal sådana säljbolag. Inom värdekedjan kan nu även kundfinansieringen räknas in 

och detta sammantaget är vad Scania kallar sin värdekedja. Företaget ser detta arbetssätt som 

ett framgångskoncept likväl som det modulsystem som de arbetar med. Modulsystemet 

innebär att kunden inte köper en standardprodukt utan snarare att de har ett behov som Scania 

genom sitt modulsystem hittar en lösning på. Scania bygger alltså lastbilar utifrån ett behov 

och där kunden har en oändlig verktygslåda för att kunna bygga ihop sin lastbil. Detta är ett 

bra sätt för att hålla nere kostnaderna för företaget och innebär för kundens del att företaget 

håller nere antalet byggstenar och kan ändå ha ett brett erbjudande till kunden. Scania är 

medvetet om att de inte är ensamma om detta koncept men anser sig vara en av dem som har 

kommit allra längst med detta koncept och att företaget också var ett av de första företagen 

med detta koncept.  

Madelene Gustavsson har arbetat vid Scania i sex år inom avdelningen International 

Assignments. Hon startade som Area Manager handläggare vid denna avdelning och sedan år 

2007 arbetar hon som Manager för International Assignments. Dessförinnan var Madelene 

Gustavsson anställd en kort tid hos Ericsson som konsult. Hennes utbildning består av en 

mastersutbildning som hon gjorde i Minneapolis, USA. Efter avslutad examen blev Madelene 

Gustavsson lokalanställd i landet då hon bodde i Los Angeles och arbetade då vid ett 

amerikanskt företag som heter General Mills. Madelene Gustavsson har även en 

grundskollärarexamen men arbetade endast som lärare i tre år innan hon bestämde sig för att 

göra annat.  

Kent Conradson nuvarande Vice President Executive Resources har tidigare arbetat i ungefär 

12 år inom Scanias industriella del och sedan ungefär 12 år inom Scanias kommersiella 

verksamheter. Under de här åren arbetade han 7 år utomlands. Utlandsvistelsen består av en 

kortare session i Bryssel, Belgien och sedan 3 år som CFO (finanschef) i Australien och även 

3 år som CFO i London. Kent Conradson har sedan åter igen arbetat i Sverige sedan 2003. 

Hans utbildningsbakgrund är som maskiningenjör vilken han har kompletterat med en 

civilekonomsexamen. ”Men inte lärare såsom Madelene” säger han med glimten i ögat! Kent 
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Conradson förtydligar fördelen med att arbeta inom ett stort företag både gällande geografin 

och bredden av arbetsuppgifter, det finns en stor arbetsmarknad och inte bara här i Sverige 

utan även globalt. Kent Conradson är Vice President för Executive Resources och beskriver 

det som att den funktion Madelene Gustavsson arbetar inom är en av tre funktioner. Den 

andra funktionen arbetar med förmånsfrågor inom gruppen pensioner och försäkringar och 

den tredje funktionen arbetar med villkors- och kontraktsfrågor för högre chefer över hela 

världen. De rapporterar till verkställande ledning genom företagets CFO och de tar också del i 

styrelsens ersättningskommitté som är ett delorgan som tar beslut i frågor inom detta område. 

  

5.2.1.1 Humankapital 
Vad det gäller hur Scania ser på humankapitalet som en konkurrenskraft anser de det vara en 

mycket stor fråga. Framgången för företaget bygger på kompetenta och engagerade 

medarbetare som utvecklas och mår bra. Inte enbart som individer utan också i arbetet. Det är 

en överskådlig beskrivning av denna fråga. Även om det är ett teknologiskt företag där 

försprånget i teknologin och kunnande är viktigt finns det ingen annan enskild faktor inom 

företaget som är viktigare än humankapitalet och det förtydligar företagets VD Leif Östling 

om och om igen. Utifrån den bolagsstämma som nyligen genomförde tar Kent Conradson ett 

exempel utifrån detta där VD: n både inleder och avslutar med frågan om vikten av 

humankapitalet.  Utan dedikerade, engagerade och motiverade medarbetare så blir det inget 

aktieägarvärde, då det vid detta tillfälle var aktieägarna VD: n talade till, och inte heller något 

bra resultat. Företaget återkommer ofta till detta och det är väldigt befriande att se tycker de 

båda respondenterna.  

5.2.1.2 Kompetensförädling 
Scania har ett eget begrepp för att beskriva dess kärnkompetens och de kallar det för 

kärnförmågor. Med kärnförmågor, som är något de jobbar aktivt med och ofta dagligen, 

menar de fem beskrivningar:  

1. Det första är ständiga förbättringar – det vill säga att hela framgången bygger på att 

förmågan att kunna nyttja den här kunskapen och den här erfarenheten företaget har. Och 

detta för att kunna utföra förbättringsarbeten. 

2. Det andra är genom företagets modulsystem som egentligen är ett modult tänkande som har 

byggts upp under en lång följd av år och det innebär att Scania kan gör det möjligt att 

tillgodose de behov som deras kunder har – med mindre insats.  
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3. Det tredje är att integrera framåt i värdekedjan – från att ha varit ett lite mindre mekaniskt 

företag i Södertälje och ett litet mekaniskt företag i Skåne. På den tiden var Scania ett företag 

som inte var integrerat framåt och är nu ser Scania det som en kärnförmåga att fortsätta 

integrera framåt och att komma ännu närmare kunden.  Det är i förädlingsleden som det finns 

möjlighet att förädla produkten och att tjäna pengar i ytterligare ett led till.  

4. Den fjärde är tvärfunktionellt arbete, vilket är mycket viktigt för företaget. Det innebär att 

de hela tiden tillämpar en helhetssyn och ett tvärfunktionellt arbetssätt. På Scania brukar de 

tala om att de förstår detaljerna men ser helheten. Kent Conradson som har arbetat många år 

inom företaget bekräftar också att det är så det verkligen fungerar. Det är väldigt många som 

har en helhetssyn och som har arbetat i olika delar av världen eller i olika delar av 

organisationen.  

5. Den femte kärnförmågan inom företaget är flexibilitet. Detta med flexibilitet har också varit 

väldigt tydligt för företaget nu under det senaste året då de varit tvungen att kunna anpassa 

produktionen efter efterfrågan i tiden. Överkapacitet är dyrt och en underkapacitet är inte bra. 

Förra årets nedgång var också den brantaste nedgång som setts i företagets historia. Då jämför 

Scania även med de nedgångar som varit på 80-talet och 90-talet och även vid millennieskiftet 

var det en nedgång på 20 -35 procent. Men den nyligen skådade var ännu ”vassare” och då 

gäller det att ha flexibilitet och förmåga att kunna ställa om sig.  Denna kärnförmåga blir då 

av ännu större vikt för att kunna vara snabbfotade och flexibla och dessa egenskaper visade 

sig också företaget innesitta under det senaste året.  Dessa kärnförmågor som företaget ska ha 

är också lätt överförbara på individer. Det innebär att de enkelt kan översättas till egenskaper 

för medarbetarna.  

Scania arbetar aktivt med kompetensutveckling enligt dem själva och att utveckla 

medarbetarnas kompetens är en hörnsten för Scania enligt dem själva och också ett arbete 

som bedrivs kontinuerligt i hela organisationen. Deras kompetensutveckling bygger på att 

lärandet och den personliga utvecklingen framförallt sker i det dagliga arbetet. Varje 

medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan och ansvarar för sin utveckling tillsammans 

med chefen. Hela HR-verksamheten inom företaget går ut på att attrahera och behålla 

medarbetare. Vad det gäller urvalet inför en expatriering går det praktiskt till så att varje 

personalchef inom sitt område i samverkan med HR-avdelningen på detta område gör ett 

urval och sköter även rekryteringen. När detta är gjort återkopplar de till Madelenes 

avdelning, International Assignments, dit avdelningarna kan vända sig för att få 
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specialkunskaper om speciella erfarenheter som finns inom vissa länder. Exempelvis vilka 

skolor som finns att tillgå för barnen, kulturen och även de administrativa delarna inom 

expatriering. Sedan återkopplar International Assignments till personalchefen som fullföljer 

rekryteringen för att sedan föra den vidare till International Assignments. International 

Assignments skriver alla globala avtal och ansvarar för hela expatrieringsprocessen, det vill 

eredelser, handläggning under uppdrag och repatriering.  säga förb

5.2.1.3          International Human Resource Management  
Gällande International Human Resource Management arbetar Scania definitivt utifrån det när 

allt det arbete de utför vid International Assignments rör globala frågor. Det finns en viss 

standard i det gemensamma globala konceptet och en struktur som är global men som sedan 

får modifieras något med tanke på länders lagar och regler. Scania arbetar enligt en bok som 

heter Strategic Update som gäller globalt och då är det support proffice som är internationellt 

och globalt. Det finns också en webbsida som heter Sale som gäller för alla dotterbolag och 

där finns all information gällande HR och övrigt. Företaget arbetar aktivt för att sammanföra 

HR gemensamt på hela Scania bland annat genom ett Newsletter som sänds en gång i 

månaden från HR-cheferna till alla dotterbolag.  

5.2.1.3 Expatriering 
Enligt Madelene Gustavsson kan Scanias orsaker för att använda sig av expatriering vara 

strategiska, såsom att en VD ska bytas i ett bolag och att en medarbetare med erfarenhet då 

behöver flyttas från ett bolag till ett annat. Orsaken kan även vara kunskapspåfyllning vilket 

kan betyda att ett behov finns i Kina av en person som är expert på hur lastbilar fungerar och 

att det på lokalmarknaden inte går att finna denna kunskap då Scania inte producerar lastbilar 

i Kina. Då kan en person behöva flyttas genom expatriering. Alltså är strategiska och 

kunskapsbehov de primära anledningarna till att använda expatriering. Scania är mycket 

positivt inställda till användningen av expatriering och ser globala rörelser som något positivt.  

Madelene Gustavsson reder vidare ut vad Scania menar med begreppet expatriering och 

förtydligar att det gäller personal som flyttar utomlands men som sedan ska tillbaka. Inom 

Scania är de en grupp på sex personer som är lokaliserade på huvudkontoret som jobbar 

globalt med dessa frågor. Det innebär att arbetet inte endast gäller expatrieringar ”Sverige ut” 

utan att arbetet gäller alla rörelser inom Scania. Det kan alltså vara en brasilianare som ska till 

Kina på ett expatriatkontrakt och gäller alltså inte alltid svenskar. Det gäller också alltid 

tidsbegränsade kontrakt och det är alltså inga lokalanställningar där personen har sin 

nationalitet från ett annat land. En person kan vara lokalanställd i Sverige men vara från 
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Tyskland tar Madelene Gustavsson som exempel för att förtydliga att de exemplen arbetar 

inte International Assignments med. Utan de arbetar med tidsbegränsade kontrakt som oftast 

ligger inom tidsintervallet tre till fem år. Korttidskontrakt förekommer även. Det finns tre 

olika varianter inom International Assignments gällande expatrieringsuppdragens varaktighet. 

short term assignments är uppdrag som är från tre månader till max ett år. Vid dessa tillfällen 

ligger bakgrunden till uppdraget oftast vid ett kunskapsbehov och fokuseras på uppgiften. 

Personal Enhancement Program, PEP, räknas också in till short term kontrakten och är ett 

program med fokus på personlig utveckling. Dessa uppdrag är också på maximalt ett år. 

Expatriatuppdragen är från ett år och oftast tre till fem år långa uppdrag.  

Ett uppdrags tidsbestämmelse kan ha en del med skatteregler att göra såsom hur länge 

individen kan vara kvar i det svenska sociala systemet till exempel. I många länder kan 

individerna vara kvar i systemet i max upp till ett år. Commuters är en annan form där en 

lokalanställd pendlar för att arbeta i ett annat land. Det kan vara en person som bor i Malmö 

men som arbetar i Köpenhamn till exempel och där gäller speciella regler och detta exempel 

är inte i fokus för den här uppsatsen.  

Scania ser många fördelar med expatriering och nämner som ett exempel fördelen att kunna 

nå ett stort utbud av kunskap och erfarenhet och att de på så sätt kan nå detta med ”rätt 

man/kvinna på rätt plats”. Dessutom nämner Madelene Gustavsson den stora personliga 

utvecklingen en expatriering ger och också den vinst som Sverige och svenska Scania når när 

människor från andra länder kommer hit och företaget kan ta del av deras reflektioner. Vid ett 

längre expatriatkontrakt är det ofta en hel familj som åker iväg och det ställer stora krav på 

alla i familjen. Dessa stora krav kan vara en av nackdelarna med expatriering. Företaget ser 

till hela familjen och förstår vikten av alla i familjen ska trivas. Företaget brukar vara noga 

med att förtydliga dessa stora krav som familjen kan utsättas för i form av att barnen ska gå i 

en ny och ofta tuff internationell skola och att frun, som fortfarande oftast är den medföljande, 

ska också finna en meningsfull sysselsättning. Ofta hörs det talas om de generösa förmånerna 

med att vara expatriat men dessa höga krav är också anledningen till att dessa förmåner finns. 

Att en expatriering kostar så mycket som tre gånger mer än en lokalanställning balanseras 

också av att det ställs höga krav.  

Scania har ingen särskild modell vid framräknandet av expatriatens kompensation utan utgår 

från vilket land personen ska till. Den lön som medarbetare har i sitt hemland tas hänsyn till 

och räknas sen upp och den slutgiltiga lönen hänger då ihop med till vilket land personen skall 
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placeras i och vilken marknadslönen är där. I detta fall arbetar dem liknande lönemodellen 

Build-up. Kompensationen hänger förstås också ihop med vilken typ av tjänst det gäller och 

om det är ett land som anses ”svårt att jobba i” alternativt om arbetsuppgifterna anses svåra. 

Madelene Gustavsson tar som exempel en person som blir sänd till Kina för att jobba i en 

gruva och då kompenseras med ett särskilt hard ship tillägg. I övrigt ser företaget till cost of 

living siffror för respektive land och justerar upp lönen om det är dyrare att leva och bo i det 

landet du sänds till än i ditt hemland. Allt detta görs enligt att medarbetaren ska kunna ha 

samma levnadsstandard vid sitt expatriat som denne skulle ha haft i sitt hemland.  

Under de sex år som Madelene Gustavsson har arbetat med expatriering har det endast hänt en 

gång att någon har avbrutit sitt expatriatkontrakt och det kan då hänga ihop med att personen 

kanske inte trivdes eller att denne hade fått ett annat arbete. Otrivsel är ofta den anledning 

som ges till att ett expatriat avslutas i förtid men detta är inte särskilt vanligt inom Scania. 

Däremot kan kontrakten naturligt sluta en månad tidigare än utsatt tid och detta för att 

medarbetare måste söka sig vidare till ett annat arbete som kanske blir ledigt. När en 

medarbetare kommer åter till sitt hemland står inte alla arbeten och väntar på medarbetaren 

och det gäller att hitta rätt, vilket i och för sig kan ta en viss tid. Det ligger helt klart i 

medarbetarens intresse att börja se sig om efter sitt nästa arbete innan expatriattjänsten är 

avslutad. Madelene Gustavsson nämner uttrycket ”hemskkomsten istället för hemkomsten” 

och förtydligar att det ligger en hel del svårigheter för medarbetaren att återvända. Det kan 

också dröja en stund innan medarbetaren hittar åter till vad denne tycker är rätt tjänst och 

därför rekommenderar hon medarbetare att planera för sin hemkomst redan då medarbetaren 

åker ut. Det kan vara av stor vikt att börja säkra grunden för att det ska gå åt rätt håll redan här 

då perioden som expatriat börjar. Tre år går väldigt fort. Det är viktigt att medarbetaren håller 

sig uppdaterad på organisationsförändringar i sitt hemland och om vad som i övrigt händer på 

hemmaplan. Om en expatriat är på besök i hemlandet kan det vara en god idé att besöka 

företaget. Hon rekommenderar också att den anställde bör ha kontakt med sin närmaste chef 

och HR-chefen för att undvika att stå där en vacker dag och fråga sig ”vad får jag för jobb när 

jag kommer hem”. Madelene Gustavsson förtydligar vikten av att både företaget och 

individen själv är delaktiga i detta. Expatriaten upplever ofta att det hänt otroligt mycket i 

deras liv men bör nog tänka på att ofta har det hänt lika mycket på hemmaplan.  

Scania tror ljust på framtiden för expatriering och tror definitivt att det kommer att finnas kvar 

som koncept och hon tror till och med att användningen i framtiden kommer att öka. Idag är 

70 procent av dem som skickas ut svenskar och denna siffra tror de dock kan komma att 
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minska något. Detta beroende på att de vill ha mer globala rörelser och de jobbar för att hitta 

anställda i hela Scaniaorganisationen och att inte bara titta på vilka medarbetare som finns att 

tillgå här i Södertälje. Nuförtiden ser de mer och mer till vilket utbud som finns bland de 

anställda i andra länder. När Madelene Gustavsson började arbeta inom företaget var andelen 

svenskar som skickades ut på expatriat 95-97 procent och nu är motsvarande siffra nere i 70 

procent men Madelene Gustavsson är övertygad om att den siffran kommer att minska 

ytterligare. Antalet utländska expatriater som Scania har tagit till Sverige just nu är 20 stycken 

och det kanske kan anses som ganska många men det förklarar Madelene Gustavsson med att 

bakgrunden till det ligger mycket i att företaget har sitt huvudkontor här och då sker ju 

mycket av nylanseringar av produkter till exempel här och då kommer många medarbetare 

från andra produktionsorter hit för att ta del av detta och sedan ta med denna kunskap ut i 

världen. Men hon förtydligar också att allt styrs totalt av vad som händer på marknaden. Allt 

styrs av Scania-affären och expatrieringar är ju snarare kortsiktiga lösningar så vid nästa 

kan rna röra sig åt motsatt håll.  tillfälle  personalrörelse

5.2.1.4 Expertskatten 
Scania känner till expertskatten och har också ansökt om den. De har använt sig av den så 

länge som det har gått, det vill säga från och med år 2001. Erfarenheterna de har av 

expertskatten är att det innebär mycket pappersarbete, är tidskrävande och komplicerat. Men i 

övrigt är den bra och de tycker det är en bra ”outcome” på den. I det stora hela menar de att 

skatten är bra och de ansöker om den 1-2 gånger per år och ansöker alla gånger då de söker 

individer som faller inom det rätta området. De söker alltså på alla som har möjlighet att få 

den men tilläggas bör att det ska upp på en rätt så hög nivå inom organisationen för att man 

ska ha chans att ansöka om den. Det är med denna anledning som de inte söker på alla 

expatriater som de önskar föra till Sverige utan endast på de fall där det finns en trolig chans 

att de ska få skattelättnaden för den som de söker för. Det är dock långt ifrån alla som ligger 

inom det området utav de som de tar hit till Sverige och i de fallen söker de heller inte. Syftet 

med expertskatten att stärka konkurrenskraften för företagen och Sverige kommenterar Scania 

med att det fungerar. Det innebär mycket pappersarbete men de har ett behov och då de 

berörda tjänsterna ofta ligger på höga löner leder det till önskvärt syfte för företagen och att 

det är ett bra medel för att nå viktig kärnkompetens för företaget. Madelene Gustavsson tror 

även att svensk konkurrenskraft kan stärkas genom exemplet att vid en del expatrieringar till 

Sverige trivs de så bra att de väljer att bli lokalanställda och stanna kvar här i Sverige.  
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Vid diskussionen om det är några förbättringar som företaget skulle kunna tänka sig önska se 

kommer vi in på diskussionen om nettoberäkningen. Det har varit ett hett diskussionsämne på 

senare tid och inte minst för dem som arbetar inom det här området har det varit ett 

högdiskussionsämne under ett år nu och inte minst nu under våren när ytterligare ett beslut har 

kommit. Anledningen till detta är bland annat att det kommit en dom från regeringen om att 

nu får inte avdrag göras när man räknar upp lönerna. Detta är något som varit på gång i många 

år och nu har då alltså regeringsrättens dom kommit och även en tillämpning av den från 

Skatteverket har kommit till. Detta har stor påverkan på lönesättningen för expatriaterna. De 

flesta som kommer hit garanteras en nettolön, företagen räknar bort skatten och garanterar 

expatriaten en nettolön vilket varit populärt då skatterna här i landet är höga. Då vet 

expatriaterna vad de är garanterade att erhålla när de kommer till Sverige oberoende av hur 

hög skatten blir och detta görs på samma sätt i många länder. I de allra flesta länder jobbar 

Scania utifrån nettolöner. Innan den nya regeringsrättens dom gällande 

nettolöneberäkningarna kom till har företaget gjort så att då det ofta ingår förmåner för 

expatriaterna, såsom boende, skolor med mera, sedan har tidigare gjorts avdrag, grundavdrag 

och jobbskatteavdrag och sedan vid beräkningen har skatterna lagts till. Men nu när allt detta 

ska ändras om kommer det att bli dyrare och då även avsevärt dyrare. Utöver denna nya 

reglering har även Skattverket gjort en tillämpning inom området vilken dessutom inte 

innebär samma principer som regeringsrättens dom och detta har gjort det hela 

jättekomplicerat för företagen. Alla ställer sig nu frågan, vem ska man lyda egentligen? Bägge 

dessa två nya regleringar är dessutom inte alls vänliga för företagen. Detta för oss in på 

diskussionen om politiska incitament gällande rekryteringar till Sverige och ovanstående 

exempel är något som Scania tvingas sysselsätta många anställda med för att försöka reda ut 

och ändå lyckas man inte komma fram till någon förståelig lösning över vad som egentligen 

gäller. Att regeringsrätten säger en sak och Skatteverket säger en annan gör att många företag 

i dagsläget inte vet hur de ska agera och detta är något som sysselsätter många människor på 

företagen just nu. Med dessa nya bestämmelser blir det väldigt kostsamt att ta hit folk till 

Sverige vilket ger att många andra länder kanske blir aktuella istället på grund av denna ökade 

kostnad. Då kan man fråga sig hur de politiska incitamenten för att underlätta för rekrytering 

till Sverige fungerar! Scania kan bara konstatera att det är ett väldigt kostsamt förslag och 

rimmar illa med viljan att föra in arbetskraft till landet genom expertskatten.. Vad som sen ska 

hända med expertskatten har man från politiskt håll inte ens gått in på ännu så där råder också 

frågetecken för tillfället. Detta är definitivt något som gjort det väldigt komplicerat för 
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företagen och man hoppas nu från företagens sida att politikerna tänker över det här igen för 

det verkar inte genomtänkt alls.  

Vad det gäller erfarenheter av politiska incitament eller skattelättnader från andra länder 

känner Madelene Gustavsson till många exempel. Bland annat känner hon till att i Belgien 

och Holland har de expertskatt men att dessa politiska incitament även kan se mycket olika ut, 

det kan gälla förmånsskatt på boende till exempel. I länder som Belgien och Holland är det 

också vanligt att många befinner sig i andra länder och jobbar. På frågan om de förutom 

expertskatten ser några andra bra politiska incitament från Sveriges sida får Madelene 

Gustavsson fundera en lång stund men kommer sedan fram till att det är nog främst 

expertskatten som funnits att tillgå men att det nu har blivit tillkrånglat med de nya 

bruttoberäkningarna och det är något som politikerna definitivt behöver få bakläxa på! 

Madelene Gustavsson tror att om expertskatten skulle försvinna skulle det ha stor påverkan på 

konkurrenskraften i och med att det är människor med en hög kompetens som är aktuella för 

expertskatten. Hon anser det dock svårt att svara på om incitamenten för att höja 

konkurrenskraften bör vara utformade i just formen av en inkomstskatt på grund av det höga 

skattetrycket. Madelene ger exempel på att det på det hela taget behövs arbeta på att locka 

folk till Sverige då det är många som åker ut. För att underlätta för dem som kommer hit ger 

hon som exempel att man skulle kunna underlätta samarbetet med Försäkringskassan och 

underlätta för individerna då de önskar öppna ett konto bland annat. ”Det är inte så lätt att 

ma till Sverige” som hon uttrycker det.  kom

5.3 VOLVO AB 
Volvokoncernen är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar 

med produkter som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivsystem för båtar 

och industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer. Volvokoncernen 

tillhandahåller också finansieringslösningar till sina kunder.  Utvecklingsarbete är en stor del 

av verksamheten och vid försäljning av till exempel en lastbil är det inte enbart hårdvaran som 

säljs utan många tjänster omfattas också. FoU drivs i Sverige, Frankrike och USA i första 

hand men enheter för främst utveckling har påbörjats i Asien. Främsta anledningen till detta är 

att det i Indien och Kina finns god tillgång på ingenjörer.  Koncernen har cirka 90 000 

anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i omkring 180 länder. 

Europa har den största andelen av omsättningen på 45 %, därefter följer Asien med 21 % av 

omsättningen följt av Nordamerika på 18 %, Sydamerika på 8 % och övriga världen bidrar 
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med 8 % av företagets nettoomsättning på 218 361 MSEK vilket var en försämring på 28 % 

jämfört med 2008 då nettoomsättningen var 304 642 MSEK. Volvo ser som sitt uppdrag att 

genom att skapa mervärde för kunderna skapar de också ett mervärde för sina ägare. För att 

åstadkomma detta använder företaget sin samlade kunskap för att tillhandahålla 

transportrelaterade produkter och tjänster med överlägsen kvalitet, säkerhet och med omsorg 

om miljön till krävande kunder i utvalda segment. Volvo arbetar med energi, passion och 

respekt för individen.76

 

5.3.1 INTERVJU 

Att beskriva Volvos branschtillhörighet är nuförtiden inte alls så lätt att kategorisera som det 

var för ett antal år sen. Den bransch Volvo anses tillhöra kallar de för Automotive, vilket i 

deras fall innefattar transport och transportlösningar men även det som de kallar Construction 

Equipment, det vill säga bland annat grävskopor, det som har med vägbygge att göra, dumprar 

och liknande. Volvo har inte längre personvagnarna men Volvo Group har båtmotorer, och 

genom Volvo Aero flyg- och rymdindustri. Till viss del kan det sägas att Volvo är ett 

producerande företag då de säljer exempelvis stora lastbilar, grävmaskiner och så vidare, det 

vill säga de säljer Hardware. Däremot är det även väldigt mycket kunskap inblandat i dessa 

produkter. Utvecklingsarbete är en stor del i dessa delar av verksamheten. Utveckling av till 

exempel lastbilar, motorer och drivlinjer är exempel på kunskapsbaserade delar av 

verksamheten.  

Det är även mycket kunskap inflätad i företagets produkter, vid försäljning av exempelvis en 

lastbil är det inte enbart hårdvaran som säljs utan det omfattar många tjänster omkring. Så 

kallat Soft Offer, alltså att företaget bygger upp en långsiktig relation till kunden. Vid 

försäljning till de stora distributionskedjorna säljer försäljaren ett helt koncept till kunden. 

Detta innebär att Volvo erbjuder service, beräknar framtida uppskattat behov av lastbilar, 

vilken typ av lastbil som passar kunden, uppskattar hur ofta dessa kommer att behöva service 

och tar fram långsiktiga kontrakt. De arbetar utifrån begreppet lifecycle, och med detta åsyftas 

en livslång kontakt med kunden.  Det finns en mängd tjänster som Volvo kan erbjuda kunden 

utöver den fysiska produkten. Detta är idag ett av Volvos konkurrensmedel. Ytterligare en 

tjänst som erbjuds är finansiering. Vid bankkrisen år 2008-2009 var bankerna inte allt för 

    
7

 
6 http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar09/sv/volvokoncernen/volvokoncernen.html  
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pigga på att låna ut pengar till lastbilsköp. Vid detta tillfälle hade Volvo en möjlighet att 

hjälpa vissa kunder via deras affärsenhet Financial Services. Bolaget ägs av Volvo och tillhör 

Volvo Group men är ett separat företag. Det är vanligt att företag som tillhör denna bransch 

har denna typ av bolag, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för försäljning för 

företagen.   

I nuläget bedrivs FoU i Sverige, Frankrike och USA i första hand men de har även börjat 

bygga upp enheter med främst utveckling i Asien. Detta då det finns hög kompetens och 

många ingenjörer i ibland annat Indien och Kina. Företaget ser över möjligheterna att förlägga 

viss verksamhet där vilka ska serva Volvo globalt. Detta skulle bedrivas av lokalt anställda 

och inte via expatriater. I Sverige är det allt färre som är intresserade av teknisk utbildning 

vilket lett till brist på ingenjörer. Asien har därför en konkurrensfördel då det finns många 

duktiga ingenjörer där. Volvos nya marknader är inte längre Europa och USA, dessa är 

stagnerande marknader utan utvecklingen ligger nu i Asien. Volvo fokuserar främst på Indien 

och Kina för tillfället.  

Birgitta Claesson-Roll har en bakgrund inom HR som sträcker sig 35 år tillbaka. Den största 

delen av dessa år är inom Automotive Industry och lastbilar och personbilar ligger henne 

varmt om hjärtat. Innan anställningen på Volvo arbetade hon på General Motors samt en tid 

på Saab-Scania. Birgitta arbetade tidigare med frågor inom HR som berörde rekrytering, 

rehabilitering, utbildningsfrågor och liknande. Men har med åren mer inriktat sig på 

expatriering och compensation and benefits vilket innebär att fokus ligger mycket på 

skattefrågor, pensionsfrågor, lönestruktur och så vidare. Birgitta är globalt ansvarig för dessa 

5 länder i dessa frågor.  områden och arbetar mot 6

5.3.1.1 Humankapital 
Volvo ser humankapitalet som en konkurrensfördel. Oavsett om Volvo är ett tillverkande eller 

kunskapsföretag så är Volvo kunskapsberoende. Humankapitalet, arbetskraften, är givetvis en 

konkurrensfördel då det är företagets viktigaste resurs. Det blir även allt viktigare, ”idag är 

det inte bara att ta fram en produkt och kränga den utan vi måste ha duktiga säljare som kan 

hålla kvar kunderna, säljare som förstår inte bara lastbilarna utan som kan hantera kontrakt, 

ekonomi och möta stora företag som köper många lastbilar men också möta den lille åkaren”.   

Sverige är oerhört viktigt för Volvo eftersom det är deras bas. Ett framtida hot kan vara att 

Volvo inte kan få tillräckligt många ingenjörer därför att intresset för tekniskt inriktade yrken 

tenderar att minska. Behovet måste uppfyllas och Volvo kommer då få se sig om. I övrigt 
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anser Volvo att det svenska humankapitalet, svenska anställda, inte skiljer sig annars på något 

sätt i förhållande till omvärlden. Det är ett farligt antagande att tro att Indien och Kina ligger 

långt efter i denna fråga, tvärtom. De har väldigt hög utbildning och är oerhört ambitiösa, 

dessutom tar de gärna många jobb vilket är en skillnad. Omsättningen på anställda är mycket 

lägre i Sverige än i Indien. Detta är av fullt naturliga skäl, det ena är inte heller nödvändigtvis 

bättre än det andra. Volvo vill ha och behöver ha rörlighet inom företag och det är inte alltid 

bra att ha för stabilt.  

5.3.1.2 Kompetensförädling 
Volvo agerar som sagt i drygt 80 länder och inom drygt 65 av dessa länder kan det uppstå 

personalfrågor. Birgitta Claesson-Roll arbetar med kompensationsfrågor vilket naturligtvis 

knyts samman till områdena inom kärnkompetens. Detta har en bäring på hur Volvo belönar 

de anställda, vilka som skall belönas, hur lönestrukturer byggs upp och företagen kan göra en 

benchmark på löner. Detta innefattar både lokalanställda men även expatriater. Volvo arbetar 

alltså utefter strategisk bemanning, vilket innebär att de ser över vilka kompetenser som 

behövs, hur mycket av denna kompetens är aktuell, hur skall denna kompetens belönas för att 

de skall kunna attrahera, behålla och motivera de anställda? Detta är ett viktigt flöde för 

Volvo oavsett om det gäller en lokalanställd eller expatriat.  

5.3.1.3 International Human Resource Management 
Volvo har definitivt en internationell approach på deras Human Resource Management men 

däremot går detta arbete inte så långt tillbaka i tiden. Volvo har varit ett tämligen nationellt 

företag trots att de har haft verksamhet i andra delar av världen. Volvo Group är på en resa 

mot att bli allt mer ett globalt företag från att ha varit ett svenskt företag med internationell 

verksamhet. Allt fler delar i verksamheten blir mer integrerade, de arbetar mycket med att 

påverka mobiliteten internt.  

När det kommer till standardiserade styrdokument har Volvo ett antal globala policies 

gällande det som kallas för Compensation & Benefits och ledarutveckling. Detta är då ett 

ramverk där deras filosofi beskriver hur anställda ska behandlas, att individen skall 

respekteras men även att det skall finnas ett starkt driv på performance.  Tanken med filosofin 

är för att det skall finnas ett gemensamt tänk inom det stora företaget.  Detta appliceras sedan 

på lokalnivå, den lokalanställde erhåller ett anställningskontrakt och de anställningsvillkor 

skall stämma överens med det som Volvo kallar för country pay practise. Volvo har alltså 

inga globala anställningskontrakt när det gäller lokalanställning utan följer det som är kutym i 

det enskilda landet. Variabler som löner och pension kan ligga på olika nivåer mellan olika 



‐EMPIRI 
 

75 

länder. Principerna kring detta är globala men när det gäller själva applikationen sker detta 

lokalt.  

Idag finns det lokala HR-avdelningar inom varje land som verkar lokalt och Volvo arbetar nu 

för att integrera dessa så mycket som möjligt. Detta för att det inte skall finnas ett stort antal 

HR-avdelningar i varje land utan att det finns en lite större gemensamt. Denna avdelning skall 

då hantera och se över lagar, avtal och lönestrukturer per land. Volvo är mitt uppe i detta 

förändringsarbete och har arbetat med detta sedan ett par år tillbaka och beräknar fortsätta 

ytterligare några år. Volvo går alltså från att ha varit oerhört decentraliserat, där varje enskild 

verksamhet har sköt sitt i varje land till att konsolidera på landsnivå alla HR-funktioner.  

Lönestrukturerna utgår ifrån landets rådanden konkurrensförhållanden, det vill säga det finns 

ingen gemensam lönestruktur globalt. När det kommer till metoderna och verktygen för att 

hantera Compensation & Benefits är dessa desamma globalt men nivåerna och mixen av vad 

keten varierar för respektive land.  som placeras i de olika pa

5.3.1.4 Expatriering 
När det gäller expatriering har Volvo cirka 600-650 expatriater inom samtliga bolag inom 

Volvo koncernen.  Volvo anser att detta är en mycket dyr anställningsform. Oavsett 

lokalanställning och expatriat är bemanningsprocessen likadan. Det uppstår först ett business 

need i någon del av verksamheterna, det kan vara en chef som upptäcker eller bestämmer sig 

för att det finns ett behov att fylla en vakans eller ett arbete som skall utföras. Det gäller då att 

först fatta ett beslut om en omorganisering skall ske eller om vakansen skall fyllas via en 

anställning. Vid en anställning berör nästa fråga om anställningen skall göras lokalt, regionalt 

eller internationell, det vill säga var finns kompetensen. För att finna rätt kompetens skall det 

vara bestämt vilket arbete som skall utföras, vad skall levereras och vilken kompetens är 

nödvändig. Utifrån denna sammanställning fattas beslut var kompetensen finns. Om denna 

kompetens finns tillgänglig lokalt avslutas processen här med en lokal anställning men gäller 

det regionalt eller internationellt kan det bli aktuellt med en expatriering. Därefter fattas ett 

beslut om rekryteringen skall ske internt eller externt. I nuläget är det väldigt effektivt för 

Volvo att använda sig av extern rekrytering vilket grundar sig i att de vill att människor skall 

söka lokalanställningar i olika länder utan att få hela expatriatpaketet.  Det är inte alltför svårt 

att lyckas få människor att flytta med expariatpaket dock är det svårare med enbart 

lokalanställningar. Då expatriering är väldigt kostsamt måste det finnas vad Volvo kallar för 

return of investment. Det gäller att alltid ställa sig frågan hur mycket är denna kostnad värd? 
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Det finns olika anledningar för Volvo att använda sig av expatriering antingen finns det ett 

behov att spetskompetens exempelvis en speciell ingenjör eller så är det utifrån ett 

individperspektiv det vill säga en utveckling för individen. Ur ett individperspektiv kan det 

vara nyttigt att till exempel innan eller under en chefskarriär få erfarenhet från ett arbete i en 

annan kultur. Det kan även vara fall där Volvo bygger upp ett nytt bolag i ett land och vill få 

med Volvos värden i det nya bolag, det kan även vara vid ett uppköp eller en 

sammanslagning. Vid dessa fall skickas lämplig och erfaren person ut för att föra vidare 

företagskulturen men även för att få kontroll. Beroende på anledningen bakom en eventuell 

expatriering är det dags att fundera på hur mycket detta utlandsuppdrag är värt. Om det gäller 

en enskild individs egen utveckling och det är mer värdefullt för individen än företaget kan 

det bli mer aktuellt med en lokalanställning alternativt ett enklare expatriatpaket. Volvo har 

olika varianter på dessa expatriatpaket. I de fall då Volvo anser att det är viktigt att en person 

med viss specifik kompetens bör skickas då skickar företaget ut någon för att utöva 

”headquarter controll” blir det allt viktigare att kunna erbjuda expatriaten ett aningen mer 

generöst paket.  

Användandet av expatriering beror således på vilken typ av uppdrag det gäller samt hur 

situationen ser ut.  Varje bolag ansvarar för sitt finansiella resultat och därför måste varje 

enskilt bolag fatta beslut gällande användandet av expatriering.  

Volvo använder sig av antingen korttidskontrakt eller långtidskontrakt vid expatriering. Det 

förstnämnda var tidigare uppdrag som varade upp till 6 månader men efter en ny policy gäller 

dessa mellan 6 till 12 månader. Långtidskontrakten gäller vid uppdrag på mer än ett år upp till 

en maxgräns på fem år i samma land.  

Det finns fler fördelar än nackdelar med att använda sig av expatriering. En fördel är att 

Volvo kan bygga en internationell och global kultur då mångfald är en viktig parameter för 

dem. Mångfald hjälper till att driva kreativitet, uppfinningsrikedomen framåt samt skapar en 

bättre arbetsmiljö. Ytterligare en positiv aspekt är att Volvo kan ha en global 

kunskapsöverföring och på så sätt bygga ett mer harmoniserat arbetssätt.  Det öppnar även 

upp för möjligheten att förlägga, som nämnt tidigare, arbete i andra länder som exempelvis 

utveckling. Det går då att skapa globala team där arbetsuppgifterna innebär en del resande 

men väldigt ofta fungerar det utmärkt att ha kommunikation via livemeeting, communicator 

eller videokonferens.  Men att under denna period även ha ett fåtal expatriater som åker och 

arbetar i dessa olika team. På så sätt skapas en internationell förståelse som leder till en annan 



‐EMPIRI 
 

77 

effektivitet i arbetet. Den stora och enda nackdelen med expatriering som Volvo ser är 

”kostnaden med ett stort utropstecken”. Ibland kan det vara svårt att flytta på en del av 

kompetensen för att det är bekvämt att vara i ett visst land. En expatriat placerad i USA 

kanske inte i alla gånger är lika intresserade av att åka till Korea. Då Volvo har expatriater i 

mer än 65 länder finns det naturligtvis expatrieringsuppdrag i länder exempelvis som Kuba, 

Afghanistan, Elfenbenskusten, Iran och Irak. Men även i Frankrike, USA, Sverige, Japan och 

Kina för att nämna några.  

Kompensationsmodellen ser likadan ut oavsett land och den bygger kring en internationell 

löneskala vilken i sin tur är uppbyggt på fyra länders löner. Det är inte bruttolöner då utan 

nettolön som bygger på en Non Spendable Income och en Spendable Income. Den förra 

innefattar kostnader i hemlandet såsom långsiktigt sparande och den senare innefattar alla 

kostnader som behövs för att leva dagligen, det vill säga alla dagligvaror. Volvo ersätter 

bostad, bil och skola men kompensationsmodellen bygger på en internationell lönestruktur det 

vill säga att expatriaten skall ha en vettig levnadsstandard oavsett land. Utöver detta har 

Volvo något som tidigare kallades för Hardship vilket de numera benämner locational 

allowance. Det inbegriper inte enbart krig, kriminalitet och elände som det första begreppet 

innebar utan det tar även hänsyn till hur annorlunda det gästlandet är gentemot hemlandet. 

Exempelvis stora språkskillnader som kan uppstå och skillnader i kultur. Volvo utgår ifrån 

indextal som mäter detta, det kan vara lika påfrestande för en korean att åka till Sverige som 

det kan vara för en svensk att åka till Korea. Det är två olika världar, stora skillnader i kultur, 

religion, mat, språk och klimat exempelvis.  

Det traditionella Hard Ship såg främst detta ur västerländska glasögon. Förr i tiden när företag 

arbetade med denna fråga var det vanligt att amerikanska statens ersättningsnivåer låg till 

grund, alltså vilka länder amerikanarna ansåg vara påfrestande att åka till. Idag försöker 

Volvo se det ur två perspektiv genom att använda Location Allowance, detta är ett indextal 

som företaget köper färdigt. Samma sak gäller index på Spendable Income och Non 

Spendable Income, , det kan variera från familjestorlek och tjänstenivåer. Det bör tilläggas att 

Volvos kompensationsmodell även väger in valutan, detta för att förhindra att expatriaten 

skall utsättas för valutafluktuation.  I de fall då expatriatuppdragen avslutas innan utsatt tid 

kan detta bero på att projektet läggs ned, ett nytt uppdrag i ett annat land erbjuds och en 

anledning som inte är alltför ovanlig är att barnens skolgång driver familjen till att be om att 

få avsluta. Ibland kan den medföljande partnern, vilket oftast är hustrun, får ett 

jobberbjudande i hemlandet eller måste tillbaka till arbete efter tjänstledigheten.  
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Volvo bedömer att mobilitet kommer att bli allt viktigare och att expatriering som 

anställningsform kommer att finnas kvar. Däremot kan exklusiviteten på paketen påverkas då 

Volvo försöker använda lokalanställningslösningar. Vissa expatriater, så kallade ”Local +” 

kommer i framtiden att erhålla ett mindre paket, företaget betalar kanske inte längre för skola, 

bil och bostad men hjälper till om det aktuella landet inte har pension eller medical insurance. 

En upptäckt som Volvo gjorde i och med finanskrisen var att reseförbudet var väldigt 

effektivt i att driva på teknikutvecklingen. Helt plötsligt satt alla oavsett ålder med hörlurar 

uppkopplade på Internet. Tack vare det mycket effektiva verktyget genomförds allt fler  

möten inom företaget och även stora konferenser via netmeeting. Detta tycker Volvo är en 

spännande utveckling men påpekar även att bygga upp en organisation eller genomföra en 

förändring inte kan göras genom den tekniken utan måste ske face-to-face. Detta gäller i 

högsta grad i länder där de har hierarkier mer tydligt uttalat, i våra svenska bolag är vi relativt 

självständiga som individer. I länder vars företagskultur skiljer sig mycket från Volvos blir 

det av större vikt att vara närvarande och införa Volvos företagskultur. ”Det går inte att 

skicka böcker utan man måste vara på plats.” 

Det har skett en stor förändring på tio år, i början var det upp emot 60-65 procent svenskar 

som åkte på utlandsuppdrag, den siffran har sjunkit idag. De allra flesta åkte även till USA 

men idag är det en bättre mix och fler expatriater kommer till Sverige. Det rör sig om cirka 

mer till Sverige.  40-50 expatriater som kom

5.3.1.5 Expertskatten  
För Volvo innebär användning av expertskatten en betydelsefull reducering av 

expatriatkostnaderna. Av de skattelättnader företaget har ansökt om är det cirka 45 procent av 

dessa som beviljas. De fall då Volvo har fått avslag på ansökningarna har 

forskarskattenämnden lämnat en kortfattad avslagsmotivering med ett konstaterande att 

expatriaten inte har haft den höga kompetens eller den unika ställning som krävs för att 

bevilja expertskatt. Volvo har dock själva konstaterat att det är svårare att erhålla positiva 

beslut inom vissa affärsområden som exempelvis inköp. Nyttjande av expertskatten gör så att 

kostnaderna för exempelvis amerikaner blir rimliga för att det blir en lönejustering. Problemet 

är dock förutsebarheten. Volvo anser att tydligare och enklare regler hade varit önskvärda. 

Anna Holmberg, Corporate Tax, menar att det länge har diskuterats att införa en expertskatt 

baserad på löneläge och anser att detta kan vara intressant. Företagets expatriater har 

vanligtvis tvåårskontrakt med en option på ett år till. Detta räcker för att Skatteverket inte 

skall medge avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfällig anställning. Trots att det enbart 
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föremål för kritik. Med denna

rör sig om en option och att den så kallade tvåårsregeln togs bort. Företaget anser att 

hanteringen blir ologisk särkskilt i de fall individen beviljats expertskatten på grund av 

tillfällig vistelse i Sverige. Exempel på politiska incitament från andra länder som Volvo 

känner till är Expatriate tax regime77 i Belgien.  

 

5.4 EXPERTSKATTEN 
Den lagstiftning som omger expertskatten återfinns i två paragrafer, 11:e kapitlet som gäller 

inkomstskattelagen och IL 11:22-23 som omfattar utländska experter/specialister, forskare 

och företagsledare och andra nyckelpersoner. Här finns regler om skattelättnaden som innebär 

en lättnad där 25 procent av inkomsten är skattefri och där vissa ersättningar är befriade från 

skatt, bland annat ersättning för hemresor, flytt- och skolkostnader. För att beviljas krävs att 

arbetet är kvalificerat och på en sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att 

rekrytera inom landet. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och inte heller ha varit 

bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de senaste fem åren. Den 

ansökta vistelsen får inte vara längre än fem år och personen kan endast bli beviljad 

skattelättnaden under de tre första åren. Från arbetsgivarens sida gäller att denne skall höra 

hemma i Sverige eller kan vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige.  

De som prövar ansökningarna är Forskarskattenämnden som är tillsatt av regeringen. Vad det 

gäller avgörandet om forskare, skall i allmänhet ha en doktorsexamen, finns det en tidigare 

utvecklad praxis som nämnden kan utgå ifrån vilket underlättar deras arbete. 

Företagsledarpositionen innefattar inte heller den några svårigheter att avgöra om. Däremot 

kan problem uppstå när Forskarskattenämnden skall bedöma sökande i kriterierna expert eller 

annan nyckelperson. Kriterier för bedömningen av nyckelpersoner anger att det kan röra sig 

om specialister inom områden såsom rationalisering, administration, logistik, marknadsföring, 

produktion, engineering, ekonomi samt informations- och kommunikationsteknologi. Även 

ledare av kvalificerade projekt eller personal- och budgetansvar hör till denna grupp.  

Expertskatten kan ha en negativ effekt enligt vissa och då syftas till den situation som uppstår 

när den svenska experten arbetar sida vid sida med sin utländska kollega. Denna person kan ju 

tänkas ha synpunkter på att sin utländska kollega har en nettolön som är omkring 50 procent 

högre. De långa handläggningstider som Forskarskattenämnden hade till en början var också 

 bakgrund har bland annat förslag getts om att istället använda 

                                                             
77 Belgiens motsvarighet till den svenska expertskatten.  
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en modell mer lik den danska. Denna modell utgår från ett lönegolv, där det enbart är 

lönenivån som avgör och där 25 procent i skatt på bruttolönen dras på inkomster som 

överstiger 56 000 DDK per månad, vid rekrytering av specialistkompetens.78  

 

                                                       
78 Ericsson, Jonsson, s. 13‐16 
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6 ANALYS 
 

Under följande kapitel kommer en jämförelse mellan empiri och teori presenteras. Avsnittets 

struktur grundar sig på upplägget i den teoretiska referensramen. Under respektive område 

kommer företagen att ställas i förhållande till varandra.  

6.1 HUMANKAPITAL 

 

Enligt teorin kännetecknas humankapitalet av den kunskap, erfarenhet och kompetens de 

anställda har vilket företagen bör se som tillgång. Då marknaden blir alltmer 

konkurrenskraftig ställer det allt högre krav på företagen och i och med att humankapitalet 

aldrig kan ägas utan endast hyras ställer även det högre krav på företaget. Scania anser att 

humankapitalet är en mycket stor fråga när det gäller konkurrenskraft. Scanias framgång 

bygger på att ha kompetenta och engagerade medarbetare som vill utvecklas. De är medvetna 

om att det goda resultatet inte hade varit möjligt utan de engagerade, motiverade och 

dedikerade anställda. Denna uppfattning om att humankapitalet är en av de viktigaste 

konkurrenskrafterna delar även Ericsson och Volvo. Oavsett hur klassificeringen blir gällande 

om Volvo är ett kunskapsföretag alternativt ett produktionsföretag finns det ett stort 

kunskapsberoende. Företaget understryker även att denna konkurrenskraft är en av företagets 

viktigaste resurser. Ericsson har en företagskultur med fokus på innovation och kontinuerlig 

kompetensutveckling enligt deras svenska årsredovisning 2009. De skriver även att deras 

medarbetare är avgörande för deras framgång så i allra högsta grad överensstämmer Ericsson.  

I diskussionen med Volvo gällande hur det svenska företagens humankapital ser ut i 

förhållande till omvärlden förtydligade de att Sverige som lokalisering för företaget är viktigt 

då landet är företagets bas. Dock utbildas färre ingenjörer idag än tidigare enligt företaget och 

detta kan på sikt bli ett framtida hot då det finns ett behov av ingenjörer hos Volvo och det 

kan hända att de kommer att behöva se sig om för att uppfylla detta behov enligt vår 

respondent. I övrigt anser Volvo att det svenska humankapitalet inte skiljer sig särskilt mycket 

från omvärldens. Volvo har haft ett försprång tidigare men det är ett farligt antagande idag att 

tro att Indien och Kina, som är viktiga tillväxtmarknader för Volvo, ligger efter i denna fråga. 

I detta avseende är det nog snarare tvärtom, i dessa länder finns en hög utbildningsnivå och de 

är oerhört ambitiösa. Omsättningen på anställda är dock mycket lägre i Sverige än i Indien. 

Volvo vill ha och behöver ha rörlighet inom företaget.  
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6.2 KOMPETENSFÖRÄDLING 
Kärnkompetensen hos ett företag är den kompetens som är grunden för verksamhetens 

affärsidé. Framgångsrika företag söker ständigt nya affärsmöjligheter och tillämpningar för 

sin kärnkompetens och arbetar därför aktivt med kompetensutveckling. Detta måste enligt 

teorin ske i nära symbios med verksamhetens strategiutveckling och omvärldsanalyser. 

Kompetensutveckling använder företagen sig av för att attrahera, utveckla och behålla 

kompetens inom verksamheten.  

Ericssons nyckelfaktorer för framgång är nöjda kunder, delaktiga och motiverade medarbetare 

och företagets kärnvärden speglas av respekt, professionalism och uthållighet. För att Ericsson 

ska upprätthålla konkurrensförmågan är innovation är ett viktigt inslag i företagskulturen. Hos 

Ericsson finns något som heter Ericsson Academy och det är ett innovativt forum för 

utbildning och utbyte av idéer och kunskap för medarbetarna. Under 2010 kommer detta 

forum att bli tillgängligt även för företagets kunder. Avsikten med Ericsson Academy är att 

vässa medarbetarnas kompetens, att det ska leda till bättre resultat, nöjdare kunder och att allt 

detta sammantaget skall ge företaget konkurrensfördelar på nya affärs- och teknikområden. I 

Ericssons fall stämmer teorin överens väldigt väl då kompetens är en förutsättning för 

innovation och innovation är en grundsten i hela företagets affärsidé. Då Ericsson skriver i 

årsredovisningen om Ericsson Academy antar vi att detta är något unikt för företaget och i 

detta fall har företaget definitivt arbetat utifrån teorin om kärnkompetensens vikt för 

företagets affärsidé och i detta fall arbetar Ericsson med kompetensutveckling för såväl både 

medarbetarna och kunderna.  

Scania har ett eget begrepp för att beskriva dess kärnkompetens och de kallar det för 

kärnförmågor. Företaget arbetar aktivt med dessa kärnförmågor och detta innebär främst att 

arbeta för ständiga förbättringar, tillgodose kundernas behov genom modulsystemet, ständigt 

integrera framåt. Att tillämpa en helhetssyn och ett tvärfunktionellt arbetssätt och att inneha 

flexibilitet inom företaget. Enligt Scania kan dessa kärnförmågor också lätt översättas till att 

bli önskvärda egenskaper hos medarbetarna. Scania arbetar aktivt med kompetensutveckling 

enligt företrädarna för företaget. Att utveckla medarbetarnas kompetens är en hörnsten för 

Scania och också ett arbete som bedrivs kontinuerligt i hela organisationen. 

Kompetensutvecklingen görs delvis genom lärande och personlig utveckling i det dagliga 

arbetet men varje medarbetare har även en individuell utvecklingsplan. Scania använder sig 

alltså av ett annat uttryck än vad teorin säger men företaget säger att dessa kärnförmågor är 

företagets viktigaste frågor. Då de anser att dessa kärnförmågor kan översättas till att även 
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ange egenskaper hos medarbetarna så överensstämmer de med teorin och även likt Ericsson så 

inser de vikten av sin kärnkompetens och också vikten av att arbeta med att utveckla den för 

framtiden.  

Hos Volvo är kärnkompetensen av stor vikt och också en bäring i hur de belönar de anställda, 

vilka som ska belönas och hur lönestrukturen byggs upp. Volvo arbetar utefter strategisk 

bemanning och det är ett viktigt flöde för företaget att kunna se över vilka kompetenser som 

behövs, hur mycket av denna kompetens är aktuell och hur skall denna kompetens belönas för 

att kunna attrahera, behålla och motivera de anställda är ett viktigt flöde för Volvo oavsett om 

det gäller en lokalanställning eller en expatriering. Det är mycket kunskap inflätat i företagets 

produkter både vad det gäller framställning av dem och även vid försäljning och dess tjänster 

som finns att tillgå.  Även hos detta företag har kärnkompetensen stor betydelse för företagets 

framgång och de är ett företag som också inser detta så även för detta undersökningsobjekt 

me  teorin överens med verkligheten.  stäm r

6.3 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  
Hur arbetet inom IHRM kan beskrivas varierar från företag till företag. Vad det gäller 

undersökningsobjekten så arbetar samtliga vid det globala företagets huvudkontor. Inom 

teorin är definitionen av IHRM-arbetet en process att nå målen, fördela och effektivt använda 

humankapitalet i en multinationell koncern. Det har utifrån empirin visat sig att denna 

definition beskriver väl hur undersökningsobjekten arbetar.  

Allt arbete som utförs vid Scanias huvudkontor i Södertälje rör globala frågor. Det finns en 

standard och en struktur i det gemensamma konceptet som är global men denna får sedan 

modifieras något med tanke på respektive länders lagar och regler. Scania uppgav flera 

praktiska exempel på hur de arbetar för att informationsflödet ska tillgodoses inom hela 

koncernen. Ett exempel på detta är till exempel genom en webbsida som heter Sale som alla 

dotterbolag har tillgång till och där finns all information gällande HR och övrigt. Den 

information vi fick i denna fråga gör att det överensstämmer med teorin om att den ökande 

internationaliseringen och globaliseringen har haft påverkan på företagens handlingsmönster.  

Hos Scania visar de exempel på att de önskar ett globalt handlingssätt genom till exempel den 

globala webbsida de använder sig av. Gällande vilket av de sju tillvägagångssätt utifrån teorin 

om hur multinationella koncerner arbetar med frågor såsom löner, chefer och 

tillvägagångssätt gällande arbetskraft och anställningsfrågor saknas svar från Scania så just 

detta kan inte analyseras men är också av mindre vikt för uppsatsen.  
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Birgitta Claesson-Roll på Volvo är lokaliserad på huvudkontoret i Göteborg och är globalt 

ansvarig för frågor inom expatriering och compensation and benefits. Detta innebär att 

Birgitta Claesson-Rolls vardag är fokuserad på skatte-, pensions- och lönefrågor. Hon 

ansvarar för dessa områden gentemot drygt 65 länder och därmed har arbetet definitivt en 

internationell approach. Volvo har idag även generellt en internationell approach utifrån 

huvudkontoret och dess HRM, däremot går detta internationella arbete inte så långt tillbaka i 

tiden. Tidigare har Volvo varit ett tämligen nationellt företag trots att de haft verksamhet i 

andra delar av världen. Detta är bara början då Volvo Group är på en resa mot att bli alltmer 

ett globalt företag från att ha varit ett svenskt företag med internationell verksamhet. Volvo 

har ett antal globala policies och arbetar utifrån ett ramverk som anger hur samtliga 

medarbetare inom Volvo Group ska behandlas, respekteras och också vad som förväntas av 

medarbetaren. Detta ramverk är utarbetat för att det ska finnas ett gemensamt tänk inom det 

stora företaget. Volvo har idag lokala HR-avdelningar inom varje land som verkar lokalt och 

Volvo arbetar nu för att integrera dessa så mycket som möjligt. Detta då företaget tidigare 

varit mycket decentraliserat men att företaget nu går mot en mer gemensam global approach. 

För att koppla samman detta med teorin ser vi klart och tydligt att Volvo är i begrepp med att 

gå från ett självreglerande tillvägagångssätt i respektive land till att nu gå emot ett 

tillvägagångssätt som mer liknar vad som i teorin kallas strategisk planering utifrån vår 

tolkning av teorin och information om företaget. Med ett självreglerande tillvägagångssätt 

menas i teorin att ansvaret för relationerna för arbetsstyrkan tillfaller den lokala chefen i 

värdlandet. Snarare är det så att Volvo är i begrepp med att gå mot den strategiska 

planeringsnivån där de internationella anställningsfrågorna är fullt införlivade i den 

multinationella koncernens strategiska planering. Vid detta teoretiska perspektiv gäller också 

att alla aspekterna av management är integrerat i ett centraliserat program men fortfarande kan 

den lokala kontrollen existera men att alla anställningsfrågor följer den globala strategin. 

Alternativt om den nu mer ökade centraliseringen som Volvo nu genomför i framtiden 

kommer att mer likna vad teorin kallar för gränssättning och godkännande undantag där de 

internationella anställningsrelationerna har en mer specifik centraliserad kontroll över de 

lokala förhållandena. Detta är i dagsläget svårt att avgöra dock då det är en process som 

Volvo nu genomgår. Vad det gäller Volvos lönestrukturer utgår företaget från landets 

rådanden konkurrensförhållanden och det finns ingen gemensam lönestruktur globalt. Här 

utgår Volvo alltså från vad teorin kallar för ett självreglerande tillvägagångssätt.  
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Även hos Ericsson arbetar de utifrån en internationell approach och de har globala policies. 

Ericsson svarar att precis likt Volvo så arbetar företaget för att göra vissa processer i företaget 

än mer globala. Bland annat skall management planning vara samma för alla anställda och här 

arbetar då alltså företaget för att nå vad teorin kallar en strategisk planering där alla aspekter 

av management i det globala företaget är integrerat i ett centraliserat program. En av 

uppgifterna inom International Assignments där Anna Milstig arbetar är att se till att Ericsson 

är så kallat legal complianced, det vill säga att Ericsson följer alla aktuella skatter och regler 

internationellt sett. Att Ericsson har en internationell approach är en nödvändighet då de har 

 än 00 expatriate  på långtidskontrakt inom koncernen. mer 15 r

6.4 EXPATRIERING 
Gemensamt för samtliga tre företag är deras positiva inställning till användandet av 

expatriering. Volvo anser att det är en mycket effektiv anställningsform för att motivera 

medarbetare att åka iväg på utlandsuppdrag. Inom Volvo finns det cirka 600-650 expatriater 

medan Ericsson har hela 1500 stycken och Scania har den blyga siffran 180 stycken i detta 

sammanhang.  Det är tydligt att antalet expatriater skiljer sig betydande mellan företagen. Det 

är därför viktigt att belysa att dessa siffror bör sättas i relation till respektive företags antal 

anställda, globalt sett.  

 
Figur 5 Expatriater i förhållande till totalt antal anställda, egen modell 

 

Volvo har exempelvis tre gånger så många anställda som Scania.  Av Scanias alla expatriater 

är cirka 70 procent svensk kompetens som skickas ut, den siffran i Volvo ligger på cirka 65 

procent och i Ericsson ligger utflödet på cirka 40 procent. Inflödet till Ericsson landar på cirka 

125 expatriater, i Volvo mellan 40 och 50 stycken och i Scania ungefär 20 stycken. 

Tidsperioden för uppdragen ser relativt lika ut i de tre företagen. Ericsson begränsar tiden för 

expatriaterna på korttidsuppdrag från 61 till 364 dagar och Scanias korttidskontrakt sträcker 

sig från 3 månader till en maxgräns på 12 månader. Uppdrag på 6 månader upp till 1år i 
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Volvo klassificeras som korttidsuppdrag. Detta stämmer överens med teorins ”definition” av 

korttidsuppdrag, mindre än ett år, och även långtidsuppdragen, 2-4 år, stämmer relativt bra 

överens. Ericssons långtidsuppdrag stäcker sig i mer än ett år med en takgräns på 3 år, skulle 

det vara nödvändigt att förlänga tiden krävs ett ytterligare godkännande. Långtidskontrakt 

börjar vid uppdrag på längre än ett år och brukar vanligtvis vara mellan 3 till 5 år. Volvos 

undre gräns börjar vid mer än ett år och även de har som Ericsson en maxgräns dock ligger 

den på 5 år.  

 

Det finns olika syften för företag att använda sig av expatriering. Enligt teorin finns det två 

syften till expatriering, uppdragen är antingen behovs- eller inlärningsdrivna. Beroende på 

uppdragets syfte och varaktigheten kan expatriaten inta fyra olika roller.  

 

De bakomliggande orsakerna till expatriering i företagen är snarlika. I Volvos fall kan skälet 

ses ur antingen ett företagsperspektiv eller ett individperspektiv. Det innebär att det uppstår ett 

behov av spetskompetens inom verksamheten eller att företaget vill utveckla en enskild 

medarbetare. Volvo påpekade dock att det är relativt ovanligt med att skicka ut individer på 

inlärningsdrivna expatrieringsuppdrag då det är en mycket stor kostnad för företaget. Det 

måste göras analyser för att fastställa om kostnaden kommer att bli lönsam för företaget eller 

inte. Individen kan dock fortfarande få chans till en kompetens- eller karriärutveckling men i 

form av en lokalanställning alternativt ett enklare expatrieringspaket. Ericsson i likhet med 

Volvo skickar inte heller ut individer på expatrieringsuppdrag enbart för individens utveckling 
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eller erfarenhetsskull utan det skall direkt gynna företaget. Majoritet av expatrieringsuppdrag 

inom Ericsson grundar sig på att det finns ett kompetensgap som måste fyllas. Dessa gap kan 

finnas inom hela verksamheten, allt från produktion till huvudkontor dock är det vanligast 

med tekniköverföring. Den ständigt återkommande frågan för Ericsson är hur företaget skall 

ta vara på kompetensen efter ett utlandsuppdrag, transfer know-how. Inom Scania beror 

förflyttningen av kompetens främst på strategiska och kunskapsbehov. När Volvo bygger upp 

ett nytt bolag, är med om en sammanslagning eller ett uppköp av ett företag kan det bli 

aktuellt att sända ut en expatriat. Detta för att säkerställa att Volvos företagskultur genomsyrar 

det nya bolaget. När det kommer till orsakerna till användning av expatriering är det tydligt 

att det inte skiljer sig speciellt mycket mellan företagen. Sammanfattningsvis är det de 

behovsdrivna som är de allra vanligaste uppdragen bland våra undersökningsobjekt. Det 

förekommer dock inlärningsuppdrag men relativt sällan jämförelsevis med de behovsdrivna 

uppdragen. Enligt teorin har expatriaten för det mesta en corporate agency eller 

problemlösarroll vilket stämmer överens med vår undersökning.  

När Volvo har upptäckt att det finns ett så kallat business need i verksamheten startar det 

verkliga arbetet, det är ett antal beslut som skall fattas. Vid urvalet fattar Volvo först beslutet 

om hur behovet skall fyllas. Är en omorganisering nödvändig eller passar det bättre med en 

nyanställning? Resulterar detta i en anställningslösning måste företaget besluta om 

rekryteringen skall göras på en lokal-, regional- eller internationellnivå.  Volvo lägger stor 

vikt i att utförligt bestämma vilka arbetsuppgifter som skall genomföras och vilken kompetens 

som krävs. Detta arbete görs för att ta fram rätt kompetens för uppdraget. Om kompetensen 

finns på den lokala marknaden avslutas expatrieringsprocessen här och en vanlig 

rekryteringsprocess tar vid. Vid ett regionalt eller internationellt scenario fortsätter processen 

och det skall fastställas om kompetensen skall rekryteras internt respektive externt. Volvo 

använder främst extern rekrytering vilket kan bidra till en mindre kostnad då de vill att 

människor skall ta en lokalanställning och inte få hela expatrieringspaketet. Ericssons 

rekryteringsprocess skiljer sig dock i denna fråga då de helst ser en intern rekrytering, 

företaget har främst ökat i antal anställda genom uppköp eller koncernförflyttningar. Scanias 

rekryteringsprocess av expatriater sköts av personalchefen i det aktuella landet eller på den 

berörda marknaden. Det finns ett samarbete mellan de olika personalcheferna och 

International Assignments, där personalcheferna kan rådfråga. När personalchefen har 

rekryterat tar International Assignments över för att hantera den administrativa delen som 

berör expatrieringen. I likhet med Ericsson har även Scania sex medarbetare som har globalt 
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ansvar och sköter all expatriering. I Volvo ligger ansvaret av expatriering hos varje bolag då 

de har enskilt ansvar för det finansiella resultatet.  

Scania, Ericsson och Volvo ser alla många fördelar med expatriering och framför allt är 

fördelarna fler än nackdelarna. Dock inte sagt att fördelarna i och med detta väger tyngre än 

nackdelarna bara för att det är fler. Scania ser en stor fördel med utbytet av erfarenhet och 

kunskap samt fördelen med personlig utveckling som expatriering ger vilket är positivt både 

för företaget och för individen. Ericsson anser att det ger möjlighet att fylla upp det 

kompetensgap som exempelvis en kund belyser vilket självfallet är en fördel. Att kunna 

bygga en global kultur, överföra kunskap i verksamheten och möjligheten att lägga olika delar 

som exempelvis FoU i andra länder är fördelar som Volvo anser att expatriering medför. En 

nackdel som samtliga företag delar är att det är en väldigt dyr anställningsform som orsakar 

stora kostnader. En expatriat kostar ofta företaget ungefär tre gånger så mycket som en 

lokalanställning.  Volvo ser även att det ibland kan vara svårt att flytta kompetens till olika 

länder på grund av att människor kan vara rätt bekväma i det land de befinner sig i. Det ställer 

stora krav inte enbart på expatriaten men även på medföljande partner och/eller familj. Dessa 

höga krav är något som Scania instämmer med, dock ser företaget inte detta som enbart en 

nackdel. Trots detta brukar företaget tydliggöra hur dessa krav kan komma att påverka 

familjen.  
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Kompensationsmodellen som kan användas vid att ta fram rätt kompensation till expatriater 

grundar sig i att expatriaten skall erhålla samma levnadsstandard i gästlandet som hemlandet. 

Enligt teorin fördelas individens lön i hemlandet upp i fyra proportionerligt stora delar vilka 

baseras på normer. Gemensamt för samtliga tre företag är att de alla använder sig av så 

kallade expatrieringspaket för att kompensera expatriaterna. Syftet med paketen är att 

expatriaten inte skall märka någon skillnad i levnadsstandarden vilket överensstämmer med 

teorin. Ytterligare likhet är att alla tre företag har flera storlekar på paketen. Innehållet och 

graden av exklusivitet på Scanias och Ericssons expatrieringspaket grundar sig på uppdragets 

arbetsuppgifter och land. Volvos belöningssystem ser en aning annorlunda ut då de har en 

kompensationsmodell som används oavsett land. Modellen utgår ifrån en internationell 

löneskala vilken är uppbyggd på fyra länders lön. Scania grundar främst framtagandet av 

kompensationen på det aktuella landet expatriaten skall till. Marknadslönen i gästlandet sätts i 

relation till den aktuella lönen i hemlandet. Scania har indextal på cost of living i gästlandet 

som tas med i framtagandet av expatriatens kompensationen. Ericsson anser sina paket som 

väldigt exklusiva och expatriaten erbjuds fri sjukvård, bostad och internationella skolor. Även 

Volvo ersätter bostad, skola och tjänstebil men den bygger som sagt på en internationell 
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lönestruktur. Expatriaten skall erhålla en god levnadsstandard oavsett land. För att fastställa 

detta används så kallade locational allowance som tar hänsyn till den rådande situationen i 

landet men även stora skillnader mellan hemlandet och gästlandet. Dessa påfrestningar för 

expatrieringen finns det indextal som företaget använder sig av. Volvo menar på att detta 

tillägg ger möjlighet att se till expatriaten och inte enbart till gästlandet. Ericsson och Scania 

erbjuder hardship-tillägg till expatriaten i de fall då gästlandets situation är stökig. Detta 

tillägg är mer sett ur västerländska glasögon anser Volvo.  

Enligt Scania är det relativt sällsynt att expatrieringsuppdrag avslutas lång tid innan utsatt 

sluttid. De enstaka gånger det sker kan det då bero på att expatriaten inte trivs eller har fått ett 

nytt arbete. Även hos Ericsson är det ovanligt att expatriaterna avbryter uppdragen. 

Anledningen till detta tror företaget är att de når ut till rätt medarbetare som verkligen vill 

arbeta utomlands.  Det kan däremot hända att kontrakten avbryts en månad tidigare än 

sluttiden i Scania. Expatriaten skall få en tjänst i hemlandet efter utlandsuppdraget och blir det 

då en ledig tjänst innan sluttid avslutas uppdraget. Detta då det kan vara svårt att finna en 

lämplig tjänst exakt när uppdraget är slut. Det är även anledningen som Volvo instämmer 

med. Ytterligare orsaker kan vara på grund av barnens skolgång eller att medföljande partner 

behöver återvända hem av olika anledningar. Dessa skäl skiljer sig från orsakerna som teorin 

tar upp. Enligt teorin beror ett avbrutet expatrieringsuppdrag på att den enskilde expatriaten 

saknar förmåga att hantera den nya kulturen vilket leder till en stressfull miljö och bristande 

kommunikationsmöjligheter. Detta stämmer inte in på vare sig Scania, Ericsson eller Volvo.  

Samtliga tre företag tror att användandet av expatriering kommer att fortsätta användas i 

framtiden. Scania ser mycket ljust på expatriering och tror till och med att användandet 

kommer att öka. Här skiljer sig meningarna åt då Volvo och Ericsson spår att expatrieringen 

kommer till viss del ersättas av lokalanställningar. Enligt Ericsson kommer det nog alltid 

behöva finnas sådana paket för att kunna skicka iväg rätt kompetens för uppdraget. Detta 

stämmer överens med Volvos uppfattning men de tror dock att exklusiviteten på paketen kan 

komma att minska. Scania påpekar att expatriering är en kortsiktig lösning.  

 

6.5 EXPERTSKATTEN  
Sverige har ett högt skattetryck och enligt statistik från OECD Revenue Statistics 2008 

placeras Sverige på näst högst skattetryck av alla OECD-länderna. Endast Danmark placeras 

högre i dessa mätningar. För att förbättra Sveriges chanser till en bibehållen konkurrenskraft 

har det från politiskt håll införts skattelättnaden, expertskatten, med syfte att stärka svenska 
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företags internationella konkurrenskraft. Detta politiska incitament är till för att underlätta för 

företagen att tillgodose att de har tillgång till det humankapital deras verksamhet kräver. 

Ibland behövs en rekrytering utanför nationernas gränser. Expertskatten innebär att 25 procent 

av bruttolönen är skattefri men för att beviljas denna skattelättnad måste kvalifikationer 

uppfyllas såsom att; arbetet är kvalificerat och på sådan kompetensnivå att det innebär 

betydande svårigheter att rekrytera inom landet eller att personen har en nyckelposition i ett 

företag. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och inte heller ha varit bosatt eller 

stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem senaste åren. Vistelsen i Sverige får 

som längst gälla fem år och skattelättnaden erhålls endast under de första tre åren.  

För Ericssons del är det av stor vikt att kunna ta in spetskompetens till verksamheten i 

Sverige. För den enskilde individen menar Ericsson att det svenska skattesystemet inte 

påverkar deras val då individen erhåller ett nettoupplägg vid förhandling av lön. Det har visat 

sig att expertskatten inte passar Ericssons verksamhet speciellt bra då de inte har fått igenom 

särskilt många ansökningar genom åren. Detta har också gjort att företaget nuförtiden inte 

heller ansöker om expertskatten utan endast i undantagsfall. Dock skulle Ericsson vilja 

använda sig av expertskatten om de visste att de inte skulle få ett så stort antal avslag.  

Scania har använt sig av expertskatten så länge som den har funnits till. Deras erfarenheter 

säger att expertskatten innebär mycket pappersarbete, är tidskrävande och är komplicerat. 

Företaget anser i övrigt att expertskatten är bra och att den ger en god utdelning. Så i det stora 

hela anser de att skattelättnaden är bra och de ansöker om den ungefär 1-2 gånger per år och 

de ansöker också vid alla tillfällen då de söker individer som faller inom det rätta området. 

Påpekas bör dock att det gäller en rätt så hög nivå inom organisationen för att det ska finnas 

möjlighet att ansöka om skattelättnaden. Det är också med denna anledning som de inte söker 

på alla expatriater som de önskar föra till Sverige utan endast på de fall där det finns en trolig 

chans att de ska bli beviljade skattelättnaden . Det är dock långt ifrån alla som ligger inom det 

området utav de som de tar hit till Sverige.  

 

Volvo ser positivt till användningen av expertskatten och den innebär en betydelsefull 

reducering av expatriatkostnaderna för företaget. Antalet ansökningar som blivit beviljade för 

företaget är cirka 45 procent. De gånger de erhållit ett nekande svar på ansökningarna har 

även en kortfattad avslagsmotivering bifogats. Orsaken till nekandet har då varit att 

expatriaten inte har haft den kompetens eller unika ställning som krävs för att beviljas 

expertskattelättnad. Detta har också Volvo själva konstaterat i sin ansökningsstatistik då det 
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gäller affärsområden såsom inköp där det varit svårt att erhålla positiva beslut de gånger de 

ansökt. Expertskatten gör att kostnaderna för till exempel expatriering av amerikaner blivit 

mer överkomlig för att det blir en lönejustering men att problemet är förutsebarheten. Vad det 

gäller förbättringar av expertskatten önskar Volvo se tydligare och enklare regler. De påtalar 

diskussionen om att införa en expertskatt baserad på löneläge som förts länge och att de 

tycker detta kan vara intressant. 

Företagen instämmer med de politiska incitamenten att det finns ett behov att föra in 

ytterligare spetskompetens till Sverige och företagen. Ericsson har dock i stort sett slutat att 

ansöka om skattelättnaden då de anser att de så sällan får sina ansökningar beviljade. Detta är 

något som bör tas i beaktning och leder fram till en fundering om huruvida kvalifikationerna 

för att bli beviljad skattelättnad är för snäva för att full effekt ska kunna nås.  

Scania anser att expertskatten uppfyller sitt syfte då de berörda tjänsterna ofta ligger på höga 

löner och i och med detta leder skattelättnaden till ett önskvärt syfte för företagen genom att 

det minskar kostnaderna för dem. Dessutom är det ett bra medel för att nå viktig 

kärnkompetens för företaget. Madelene Gustavsson tror även att svensk konkurrenskraft kan 

stärkas genom dessa incitament genom de erfarenheter hon har av Scanias expatrieringar. Där 

expatriaterna har trivts så bra i Sverige att de sedan har valt att bosätta sig här och bli 

lokalanställda. Ericsson svarar endast på så sätt att de skulle vilja använda sig av expertskatten 

och har inte svarat på ifall expertskatten fungerar i förhållande till dess syfte.  

Diskussionen om förbättringar av expertskatten med Scania leder fram till regleringen av 

nettoberäkningar. Det visar sig att det finns större intresseområden än just expertskatten i 

detta avseende då ämnet om nettoberäkningar varit ett hett diskussionsämne det senaste året. 

Det har också kommit nya regleringar inom området. Regeringsrättens dom och Skatteverkets 

tillämpningar inom området har visat sig ställa till stora förändringar för företagen inom 

området. Det har även gett stora problem för att i dagsläget finns tre olika riktlinjer för 

företagen att följa. Dessa tre olika riktlinjer existerar parallellt men de säger olika saker så i 

dagsläget vet inte företagen hur de ska agera. De har dock uppfattat det som att denna nya 

reglering kommer att innebära att det kommer att bli betydligt dyrare för företagen med 

expatriering framöver. Dessa nya regleringar som nu kommit till gällande nettoberäkningar är 

ett väldigt kostsamt förslag för företagen och rimmar dessutom illa med incitamenten om att 

underlätta för införandet av arbetskraft till Sverige. Volvo påtalar att tydligare och enklare 

regler är önskvärda förbättringar och tror att införandet av en expertskatt baserad på löneläge 
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kan vara intressant. Att införa en expertskatt baserad på löneläge tycker Volvo kan vara 

intressant för framtiden. De påtalar också problem som uppstår med expertskatten för deras 

del då deras expatriatkontrakt oftast är tvåårskontrakt med en option på ett år till och detta 

medför att Skatteverket kan neka avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfällig anställning 

då det i Volvos kontrakt gäller två år istället för tre. Dessa nekanden sker trots att det rör sig 

om en option och att den tidigare så kallade tvåårsregeln tagits bort. Detta anser Volvo leder 

till ologisk hantering och särskilt i de fall då individen redan beviljats expertskatt på grund av 

tillfällig vistelse i Sverige.  

Uppföljningen av hur andra länders politiska incitament för ökad konkurrenskraft för länderna 

och företagen har inte ägnats något direkt utrymme i uppsatsen. Respondenterna ansåg inte 

heller att det var deras uppgift att svara utförligt på detta därför följdes frågan endast upp som 

en lättare diskussion om de eventuella personliga erfarenheter de hade kunnat tänkas stöta på 

genom åren. Madelene Gustavsson på Scania kände till att andra länder absolut har dessa 

politiska incitament även de men att de kan se väldigt olika ut mellan länderna. I Scanias fall 

konstaterades det att det nog främst är enbart expertskatten som funnits att tillgå och de 

förtydligade återigen att dessa incitament nu dessutom blivit försvagade genom de nya 

nettoberäkningarna som nu tillkommit. En diskussion kom upp om huruvida Sverige skulle 

kunna utöka arbetet med att attrahera kompetens till landet och på så sätt höja 

konkurrenskraften hos företagen och i landet. I detta avseende fanns flera förslag på hur 

arbetet skulle kunna förstärkas. Genom tydligare information på hemsidor, göra det lättare för 

dem som kommer hit att samarbeta med Försäkringskassan och att öppna ett bankkonto bland 

annat. Ericsson har inte svarat på dessa frågeställningar då Anna Milstig ansåg att hon inte 

hade tillräckliga kunskaper inom området. Exempel på politiska incitament från andra länder 

som Volvo känner till är Expatriate tax regime i Belgien.  

 

6.6 FORSKARSKATTENÄMNDENS STATISTIK 
Utifrån förstudien där vi bland annat tog del av ITPS utvärdering av expertskatten föddes ett 

intresse att vidare undersöka ansökningsstatistiken för expertskatten. Detta gjordes via 

korrespondens via e-mail med Forskarskattenämnden och denna kontakt gav oss 

informationen att det stora antalet ansökningar under 2001 berodde på övergångsreglerna. De 

personer som redan innan 2001 hade kommit till Sverige kunde nu även de ansöka om 

expertskatten. Vilket förklarar det stora antalet ansökningar under det första året enligt 

Forskarskattenämnden. Utifrån detta anser de att statistiken för antalet inkomna ansökningar 
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uppger att utifrån de ansökni

under det första året inte är rättvisande.  Enligt dem ligger antalet sökningar snarare mellan 

400 och 500 stycken per år dock med en topp under år 2005 på över 500 ansökningar. 

Siffrorna för 2010 indikerar att antalet kommer att understiga 400 stycken.79 

Forskarskattenämnden har kännedom om olika intressegrupper som vill få till stånd liknande 

regler som gäller ibland annat Danmark med en lönegräns som bestämmer vilka som skall 

erhålla skattelättnaden. Det finns dock inget konkret förslag på en sådan ändring i Sverige för 

tillfället. Utifrån denna information kan vi konstatera att återigen omnämns Danmark som ett 

exempel på ett land som innehar väl fungerande regler enligt mångas uppfattning.  Enligt 

forskarskattenämndens kännedom finns det ingen liknande reglering eller planerad förändring 

av expertskatten på förlag till ändring i Sverige. Denna information är av intresse för 

uppsatsen men det är dock svårt att dra några konkreta slutsatser.  Danmark nämndes under 

intervjuerna och det är intressant att Danmark verkar vara något av ett föregångarland 

gällande hur de politiska incitamenten är utformade. Danmark är även det ända land som har 

högre skattetryck än Sverige. Forskarskattenämnden har indikationer på att antalet 

ansökningar kommer att minska under 2010 mot tidigare år och två av undersökningsobjekten 

stämmer in på detta då de uppger att de inte är alltför flitiga användare av expertskatten trots 

att de gärna skulle vilja använda sig av den. Det tredje undersökningsobjektet har dock en 

uppfattning om att expatriering kommer att öka i framtiden. Antalet ansökningar av 

expertskatten skulle inte automatiskt öka bara på grund av aningarna om eventuell ökad 

expatriering då samtliga undersökningsobjekt upplever att den är svår att erhålla. Däremot 

säger detta att någon typ av politiska incitament definitivt kommer att efterfrågas av företagen 

i framtiden om vårt ena undersökningsobjekts framtidsutsikter gällande expatriering visar sig 

stämma.   

Utifrån den information vi har erhållit från undersökningsobjekten har Ericsson gjort 

antagandet att expertskatten inte passar deras verksamhet särskilt väl och detta utifrån att de 

fått avslag på de flesta ansökningar de har gjort genom åren. Detta har också lett till att 

företaget nuförtiden ansöker om expertskatten endast i undantagsfall. Scania har använt sig av 

expertskatten sedan 2001 och de ansöker om den 1-2 gånger per år och de ansöker också vid 

alla tillfällen då de har individer som faller inom rätt område. De förtydligar dock att 

möjligheterna för att ansöka om skattelättnaden kräver en hög nivå inom organisationen och 

att detta gör att de inte kan ansöka för alla expatriater de önskar föra till Sverige.  Volvo 

ngar de har gjort så har de blivit beviljade i cirka 45 procent. 

                                                             
79 E‐mailkontakt med Forskarskattenämnden  2010‐05‐11 
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Dock uppges ingen siffra på antalet ansökningar. De gånger de fått nekande svar på 

ansökningar har de också erhållit en kortfattad avslagsmotivering och bakgrunden till dessa 

nekanden har varit att expatriaten inte haft den kompetens eller unika ställning som krävs.  

Undersökningsobjektens statistik gällande antalet ansökningar visade sig svår att nå historiskt 

sett. Det vi kan analysera är det procentuella förhållande på antalet ansökningar de har idag i 

förhållande till antalet anställda och där visade det sig att Ericsson har 1,73 % ansökningar, 

Volvo 0,66–0,72 % och Scania 0,56 % i dagsläget. Vi har alltså dock inget att jämföra med 

och därför är det svårt att göra någon analys utifrån våra undersökningsobjekt. De facto är 

dock att Forskarskattenämnden förutspår att antalet ansökningar för 2010 ser ut att kunna bli 

något lägre än normalt medan två våra företag förutspår att expatriering till viss del kommer 

att ersättas av lokalanställningar, dock säger de inte att dessa kommer att ske i just Sverige, 

medan det tredje företaget tror att antalet expatrieringar kommer att öka i framtiden. Dock har 

sambandet mellan expatriering och expertskatten visat sig svagare än vad vi från början 

trodde.
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7 SLUTDISKUSSION 
 

Under följande kapitel besvaras syftet och en slutdiskussion förs. Detta leder vidare till 

förslag på fortsatt forskning och avsnittet avslutas med självkritik.  

 

 

 

Undersökningen bekräftar antagandet om att humankapitalet är en av de viktigaste 

konkurrensfördelarna för dagens multinationella koncerner som är utsatta för den ökande 

konkurrensen som globaliseringen medför. Det är inte speciellt förvånansvärt att samtliga 

företag instämmer i frågan gällande att humankapital är en konkurrenskraft, då det är tre 

framgångsrika och stora företag. I dagens samhälle köper inte konsumenten endast en produkt 

utan kräver i många fall tilläggstjänster, det har blivit en naturlig del i vardagen med olika 

tjänster kopplat till produkten. Vilket medför att humankapitalet blir viktigare. I och med att 

Ericsson är ett kunskapsföretag blir det ännu mer naturligt att de ser sitt humankapital som en 

av deras främsta konkurrenskrafter. Under förstudien framkom det att den ökade 

internationaliseringen medförde ett ökat behov hos företagen av att mobilisera HR-

funktionerna. Undersökningsobjekten agerar samtliga utifrån en alltmer internationell 

approach gällande HRM och detta ställer vissa krav men ökar även möjligheterna till 

internationell kompetensförsörjning. Under studien framkom det att samtliga 

undersökningsobjekt ställer sig positiva till användandet av expatriering. Detta kan förklaras 

med att när företagen lokalt sett inte kan tillgodose kärnkompetensbehovet är expatriering en 

metod att tillgå. Expatriering tillåter därmed en kunskapsförflyttning över de nationella 

gränserna. Undersökningen visar att den främsta orsaken för företagen att använda 
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expatrieringsuppdrag är för att fylla ett kompetens- eller kunskapsgap som finns på den lokala 

marknaden. Uppdragen kan antingen ses ur ett företagsperspektiv, behovsdrivna, eller ett 

individperspektiv, inlärningsdrivna. Företagen i undersökningen använder sig således främst 

av expatriering vid behovsdrivna uppdrag vilket innebär att expatriaten oftast har en 

corporate agency eller problemlösarroll. Studien visar att de undersökta företagen använder 

sig av expatriater både på korta och långa uppdrag. Då expatrieringsuppdrag medför en stor 

kostnad för företagen är det förståeligt att de främst är villiga att investera i de behovsdrivna 

uppdragen. Med tanke på den ökande kostnadseffektiviseringen som präglar företagen är det 

också förklarligt att de vill att expatrieringsuppdragen skall direkt gynna företaget. De 

individuella uppdragen gynnar företagen indirekt genom individens utökade kunskap och 

erfarenhet dock på längre sikt. Företagen erbjuder sina expatriater expatrieringspaket och det 

är dessa som får kostnaderna att stiga lavinartat. Beroende på paketens exklusivitet varierar 

kostnaden. Alla företag kompenserar sina expatriater för att de skall erhålla samma 

levnadsstandard i gästlandet som i hemlandet. Kompensationsmodellen är övergripande och 

generell vilket gör det lätt att tyda att företagen utgår från denna modell. Under studien 

framkom det dock tillägg som expatriaten erbjuds i vissa fall och dessa behandlar inte 

modellen. Exempel på tilläggen är hardship och locational allowance. Utifrån detta drar vi 

slutsatserna att företagen utgått ifrån kompensationsmodellen och sedan anpassat den utifrån 

respektive företags förutsättningar. För att minska kostnaderna kan företagen använda sig av 

expertskatten vilket gör att kompetensförsörjningen fortsättningsvis kan öka.  

Företagen i undersökningen uppger att de har erfarenhet av expertskatten. Vad det gäller 

statistiken av antalet ansökningar är det endast 1-2 gånger per år för Scanias del och Ericsson 

svarar att de i stort sett inte ansöker längre överhuvudtaget. Detta trots att de båda även 

uppger att det är av stor vikt att kunna ta in spetskompetens till verksamheten i Sverige. 

Ericssons analys utifrån ansökningarna av expertskatten är att den inte verkar passa deras 

verksamhet och denna analys gör de på grund av att de historiskt sett inte fått igenom särskilt 

många ansökningar. De skulle dock förstås vilja använda sig av expertskatten om det var 

möjligt. Volvo använder sig av expertskatten och uppger att i de fall de har ansökt är det cirka 

45 procent att ansökningarna som beviljas. Orsakerna till nekande har varit att kriterierna 

gällande kompetens eller unik ställning inom företaget inte varit uppfyllda.  De uppger även 

att expertskatten innebär en betydelsefull reducering av kostnaderna. Företagen nämnde att 

exklusiviteten på expatrieringspaketen kan komma att minskas. Denna åtgärd mycket väl kan 

vara en konsekvens av att företagen inte kan utnyttja expertskatten i den utsträckning som 
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vore önskvärt. En skattelättnad minskar kostnaderna och därmed skulle det inte bli lika dyrt 

för företagen att ha exklusiva expatrieringspaket. Utifrån förstudien fann vi information från 

ITPS utvärdering, från år 2002, gällande Sveriges framtida arbetskraft och resultaten av denna 

säger att det troligtvis kan bli mycket svårt att finna arbetskraft som innehar den efterfrågade 

utbildningsnivån och som är beredda att flytta till Sverige. Undersökningsobjekten efterfrågar 

möjligheten att utöka kärnkompetensen men använder inte de politiska incitament som finns 

och som är utformade för att öka tillgången av kärnkompetens. Denna bakgrund gör att vi 

ställer oss kritiska till om expertskatten verkligen fungerar i förhållande till dess syfte. 

 

 Vi erhöll statistik från Forskarskattenämnden gällande antalet ansökningar av expertskatten 

och de har indikationer på att antalet ansökningar för 2010 kommer att minska. Det kan 

förstås finnas många förklaringar till detta och faktorer såsom den finanskris som inträffade 

under 2009 och som har lett till kostnadsbesparingar för företagen gällande humankapitalet 

och expatriering. Detta kan vara en tänkbar anledning till att antalet ansökningar tillfälligt gått 

ned. Anmärkningsvärt är att Danmark nämns som ”föregångarland” i och med den typ av 

reglering de har. Vad som också är anmärkningsvärt är att inga förslag på förändring av 

expertskatten uppges finnas för tillfället och detta trots den utvärdering som ITPS utförde på 

regeringens begäran under 2005 och som gav negativa resultat gällande expertskatten. 

Slutsatserna i denna uppsats leder också fram till att fem år efter att ITPS utförde sin 

utvärdering av expertskatten är resultaten fortfarande väldigt likvärdiga. Företagen i denna 

undersökning instämmer med de politiska incitamenten att det finns ett behov att föra in 

ytterligare spetskompetens till Sverige och företagen. I ett av företagen har det visat sig att de 

i stort sett slutat att ansöka om skattelättnaden då de anser att de så sällan får sina ansökningar 

beviljade och tror att det är branschrelaterat. Detta är något som bör tas i beaktning och leder 

fram till en fundering om huruvida kvalifikationerna för att bli beviljad skattelättnad är för 

snäva för att expertskatten ska kunna fungera effektivt ur ett företagsperspektiv. Företagen 

upplever den ökade konkurrenskraften, de anser att det finns ett behov av att rekrytera 

kompetens från andra länder men har svårt att använda sig av expertskatten. Detta 

överensstämmer även med de resultat som framkom redan 2005 i ITPS utvärdering av 

expertskatten. År 2005 svarade företagen att de inte var helt nöjda med expertskatten men 

lyfte ändå fram vikten av dess kvarlevnad. De företag vi har undersökt var inte del av ITPS 

utvärdering av expertskatten då den utfördes 2005 men de resultat vi har fått fram i denna 
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undersökning stämmer överens med tidigare resultat vilket ytterligare ställer oss tveksamma 

till huruvida expertskatten fungerar i förhållande till dess syfte.  

Det går att tyda en klar koppling mellan användandet av expatriering och expertskattens 

varande. Scania tror att expatriering kommer att öka i användande i framtiden. Ericsson och 

Volvo tror att lokalanställningar till viss mån kommer att ersätta expatriering vilket vi tror lika 

gärna kan vara en önskan som ett antagande. Det är uppenbart enligt både teorin och från 

undersökningen att expatriering är en oerhört kostsam anställningsform. Givetvis är det därför 

önskvärt från företagens sida att kunna använda sig av lokalanställningar i stället för 

expatriering. Detta skulle då minska företagens kostnader avsevärt. Undersökningen visar att 

expatriering antagligen även fortsättningsvis kommer att användas dock i vilken utsträckning 

är svårt att fastställa. Så länge expatriering är en anställningsform som företagen använder 

kommer företagen alltid efterfråga expertskatten eller liknade skattelättnader. Trots att 

undersökningens företag anser att expertskatten inte fungerar så bra som det önskas vill de 

likväl ha den kvar. Det tyder på att de höga expatrieringskostnaderna efterfrågar, om än vid få 

tillfällen, en kostnadsminskning i form av en skattelättnad.  

Den information som kom upp om den nya regleringen som gäller bruttoberäkningar av löner 

för företagen genom regeringsrättens dom och Skatteverkets tillämpningar anser vi vara 

absolut anmärkningsvärt men föll inte inom ramen för att undersökas i denna uppsats. Denna 

nya reglering som kommit till under 2009-2010 ger absolut upphov till en akut frågeställning 

för företagen och under våren 2010 då vi träffade dem hade de ingen kännedom om hur de ska 

agera i frågan och det fann de vara mest frustrerande. Mycket tid och kraft gick åt till att finna 

klarhet i dessa tre regleringar som nu finns parallellt med varandra och som innebär olika 

regleringar. Dessa frågor visade sig i dagsläget har betydligt större fokus för företagen än 

expertskatten då denna nya reglering har en direkt stark påverkan på samtliga företags 

kostnader vid löneberäkningar av expatriater. Här verkar de politiska incitamenten ha fallit i 

glömska och företagen upplever det nu snarare som att de blir motarbetade. Dessa ämnen 

fanns inte utrymme att studera ytterligare i denna uppsats så därför rekommenderar vi också 

a fr or såsom förslag till fortsatt forskning.  dess åg

7.1 FORTSATT FORSKNING 
Denna undersökning har fokuserat på expatriering ur svenska multinationella företags 

perspektiv av kompetensförsörjning och att även utreda huruvida expertskatten, som är 

relaterad till expatriering, fungerar i förhållande till dess syfte. Vad det gäller expatriering ur 
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ett svenskt företagsperspektiv och det forskningsgap vi fann finns det även efter denna 

undersöknings utförande områden kvar att forska inom. Detta skulle vara önskvärt för att nå 

en bredare förståelse av en större representation av de svenska företagen och då kunna nå en 

högre generaliserbarhet. Någon statistik över användandet av expatriering per företag finns 

inte att tillgå så därför var antalet expatrieringar per år inget kriterium för vårt val av 

studieobjekt. Enligt de slutsatser vi har lyckats dra utifrån våra undersökningsobjekts 

erfarenheter har det visat sig att arbetssättet inom expatrieringsfrågorna är relativt likvärdiga. 

Därför kan en bredd inom kunskapsområdet med en annan bransch, annan typ av företag eller 

dylikt vara av intresse. Vid undersökningen om expertskatten uppkom frågor som var av stort 

aktuellt intresse för företagen och detta i form av Regeringsrättens dom och Skatteverkets 

tillämpningar som bägge var nya regleringar gällande bruttoskatteberäkningar inom området 

skattelättnader som berör expatriering. Dessa nya bestämmelser har bägge tillkommit under 

åren 2009-2010 och är därför högaktuella att forska vidare på alternativt följa upp vad 

konsekvenserna av deras införande har inneburit för företagen.  

7.2 SJÄLVKRITIK 

Det talas om en ”ny ekonomi” och den omnämns då ofta som den ”kunskapsbaserade 

ekonomin”, ”informationssamhället” alternativt ”den lärande ekonomin”. Framväxten av 

dessa begrepp har sin bakgrund i vikten av att kunna utveckla och använda kunskap och detta 

har fått ökad betydelse i dagens ekonomi. Detta hänger ihop med den ökade tillgången på 

information som följts av den snabba utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknik. De nordiska länderna ligger bland de främsta i Europa vad avser 

satsningar på ny teknik. Investeringar i FoU och humankapital samt användningen av Internet 

ligger på en hög nivå och genomsnittet för andra EU-länder gällande dessa faktorer ligger 

betydligt lägre.80 Humankapital är av stor vikt i denna ”nya ekonomi” och inom nutidens 

kunskapsföretag, ofta tjänsteföretag, utgörs tillgångar huvudsakligen av de anställdas speciella 

kunskaper och/eller kompetens. Dessa företags produktion är kunskapsintensiv och har 

formen av kvalificerade problemlösningar, ofta anpassade till kundernas behov. Många 

tjänsteföretag, till exempel banker och försäkringsbolag, liksom industriföretag som levererar 

komplexa system, sysslar med både avancerad kunskapsproduktion och mer standardiserad 

tillverkning. Vad som i övrigt är specifikt för kunskapsföretag är att kunskapen är individ-

                                                             
80 Andersson, Kind, IKED (International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise 
Development), 2002, s. 2‐3 
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eller organisationsrelaterad och i mycket liten grad bunden till realkapital i form av 

anläggningar och maskiner samt att kundanpassningen är långt driven. 81

Denna kunskap om kunskapsföretag och humankapitalets stora vikt inom dessa företag är av 

vår kännedom. Med anledning av detta hade man kunnat tänka sig att samtliga 

undersökningsobjekt i undersökningen skulle ha varit av det slaget som definieras som 

kunskapsföretag. Vi har dock gjort ett strategiskt val och så är nu inte fallet. Benämningen 

kunskapsföretag passar in på Ericsson AB som är ett av undersökningsobjekten, men är inte 

den främsta benämningen på Scania AB och Volvo AB även om de förstås är företag som 

besitter en hög kunskapsnivå och bedriver forskning och utveckling. Anledningen till detta 

strategiska val är främst att fokus för uppsatsen ligger på expatriering (och det är 

humankapitalet som är föremål för expatriering) och expertskatten som är relaterad till 

expatriering enligt oss. Med anledning av detta fann vi de undersökningsobjekt vi har valt 

vara troligare att passa in på beskrivning av företag som använder sig av expatriering och 

eventuellt även expertskatten, än om vi endast skulle ha fokuserat på just kunskapsföretag. 

Det är alltså ett medvetet val att inte välja enbart så kallade kunskapsföretag men vi är väl 

medvetna om att de ämnesområden vi studerar är starkt relaterade till kunskapsföretag och 

därför inser vi även att det även hade kunnat ses som lägligt att ha fokus på andra företag än 

de vi valt.  

Någon statistik över användandet av expatriering per företag fanns inte att tillgå. Det är 

anledningen till att ingen förstudie över samtliga svenska företag som använder sig av 

expatriering som kompetensförsörjningsmetod har förekommit. Det var alltså för oss okänt 

hur vanligt förekommande expatriering var för de företag som blev våra undersökningsobjekt 

då denna typ av statistik inte gick att tillgå. Därför var kriterierna för vårt val av studieobjekt 

av annan sort. Trots att ingen företagsundersökning genomfördes har syftet ändå kunnat 

besvaras då de företag som har studerats innehar erfarenhet av expatriering.  Därmed tror vi 

inte att resultatet påverkats.  

 

 

                                                             
81 http://www.ne.se/lang/kunskapsf%C3%B6retag 2010‐05‐24 kl. 14:25 
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Bilaga 1 INTERVJUFRÅGOR  

Presentation respondenten 

• Namn, titel, arbetsbeskrivning, hur lång erfarenhet inom företaget, tidigare erfarenhet 

Respondenten presenterar företaget   

• Hur beskriver Ni företagets branschtillhörighet - kunskap/produktion/högteknologi?  

Humankapital 

• Hur ser Ni på humankapitalet som en konkurrensfördel? 

Kompetensförädling 

• Vilken är Er kärnkompetens?  

• Hur arbetar Ni för att attrahera, utveckla och behålla Er kärnkompetens?  

• Hur ser det svenska humankapitalet ut i förhållande till omvärldens?  

International Human Resource Management  

• Har Ni en internationell approach av Er HRM? Berätta!  

• Om ja, hur är detta arbete uppbyggt inom koncernen?  

• Arbetar Ni med standardiserade dokument inom Er internationella HRM eller finns 

olikheter på olika marknader?   

Expatriering  

• Vilka orsaker finns det för Er att använda expatriering?  

• Hur ställer sig Ert företag till användning av expatriering?  

• Hur använder Ni Er av expatriering?  

• Hur ser expatrieringsuppdragens varaktighet ut?   

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det för Ert företag med expatriering? 

• Hur beräknar Ni kompensationen vid expatriering?  

• Vilka faktorer har betydelse i detta hänseende?  

• Förekommer det att expatriaten avslutar sin utlandsvistelse tidigare än avtalat? I så 

fall, vad beror detta på?  
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• Vad tror Ni om framtiden för användandet av expatriering?  

• Hur många expatrieringsuppdrag har Ni inom koncernen?  

• Hur ser relationen ut mellan antalet svenskar som skickas ut i världen kontra utländsk 

arbetskraft som förs in till Sverige?  

Expertskatt 

• Vilka erfarenheter har Ni av expertskatten?  

• Hur ser Er statistik ut gällande antalet ansökningar?  

• Har Ni fått avslag på ansökningar; vad har då varit skälen till detta?  

• Hur anser Ni att expertskatten fungerar i förhållande till dess syfte?  

• Vilka förbättringar önskar Ni?   

• Vilka andra politiska incitament alternativ skattelättnader vid expatriering har Ni 

erfarenheter av i andra länder?  

• Har Ni förslag på andra politiska incitament gällande rekrytering till Sverige som Ni 

anser viktiga?  
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Bilaga 2 E-MAILFORMULÄR TILL VOLVO 

Expertskatt 

• Vilka erfarenheter har Ni av expertskatten?  

• Hur ser Er statistik ut gällande antalet ansökningar?  

• Har Ni fått avslag på ansökningar; vad har då varit skälen till detta?  

• Hur anser Ni att expertskatten fungerar i förhållande till dess syfte?  

• Vilka förbättringar önskar Ni?   

• Vilka andra politiska incitament alternativ skattelättnader vid expatriering har Ni 

erfarenheter av i andra länder?  

• Har Ni förslag på andra politiska incitament gällande rekrytering till Sverige som Ni 

anser viktiga?  
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Bilaga 3 E-MAILFORMULÄR TILL FORSKARSKATTENÄMNDEN  

Expertskatt 

• Finns det något förslag på en förändring av expertskatten planerad inom den närmaste 

framtiden? 

• Vad tror Ni det beror på att antalet ansökningar har sjunkit från dess att expertskatten 

infördes 2001? Alternativt vad tror Ni att det stadiga ansökningstalet runt 400-500 stycken 

kontra 1391 stycken ansökningar från införande året 2001 beror på?  
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