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Forord 

Deloitte har fulgt utviklingen i arbeidsrelatert global mobilitet gjennom 
flere internasjonale undersøkelser og rapporter1 2 3. Spørsmål knyttet til 
hvordan virksomheter kan øke sin effektivitet gjennom god håndtering 
av mobilitet i sin arbeidsstyrke og i omliggende samfunn har vist seg 
svært viktige for mange typer organisasjoner, fra sykehus til våre største 
industrikonsern. Oppmerksomheten rundt dette har reist ytterligere 
spørsmål om hvordan man i praksis best utvikler strategier, prosesser og 
teknologi i denne delen av HR-arbeidet.

Våre undersøkelser har avdekket en rekke muligheter og problemer 
knyttet til global mobilitet. Utgangspunktet for tidligere rapporter har 
imidlertid vært avgrenset til utvalg av svært store bedrifter, hovedsakelig 
med hovedkontorer utenfor Norge, og gjerne i USA eller England. Det 
ligger viktig læring i disse undersøkelsene, men de gir liten innsikt i 
hvordan norske virksomheter håndterer mobilitetsutfordringene. Deloitte 
har derfor tatt kontakt med et bredt utvalg norske organisasjoner og 
spurt om deres oppfatninger av viktigheten av mobilitet i deres HR-planer 
og operasjonelle virksomhet. Vi har også spurt om virksomhetenes 

1 “Smart moves: A new approach to international assignments and global mobility,”  
Deloitte Development LLC, 2008, available online at http://www.deloitte.com/us/smartmoves.

2 Smarter moves. Executing and integrating global mobility and talent programs. https://www.deloitte.com/assets/
Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/IMOs/Talent/us_talent_SmarterMoves_062410.pdf

3 Strategic moves. A new direction of global mobility. http://www.deloitte.com/assets/dcom-unitedkingdom/
local%20assets/documents/services/consulting/uk-c-strategic-moves-v2.pdf

praksis både når det gjelder rekruttering, utvikling og retensjon av 
kompetanse i lys av global mobilitet og internasjonalisering, og om deres 
forventninger til videre utvikling i mobilitet.

I denne rapporten har vi belyst hovedfunnene fra vår undersøkelse. 
Vi håper at undersøkelsen, våre refleksjoner, faglige innspill og 
sammenligninger med andre undersøkelser på området kan være nyttig i 
veien mot en mer effektiv internasjonalisering. Vi takker utenlandsforum 
for velvillig hjelp og oppslutning om undersøkelsen

Bjørn Helge Gundersen
director
Deloitte Consulting
Tlf: 913 74 977

                           

Gro Forsdal Helvik
partner
Deloitte Advokatfirma 
Tlf: 971 49 676
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Særlig viktig for Norge 

Global mobilitet og internasjonalisering er særdeles viktige spørsmål for 
Norge som har en mer enn vanlig åpen økonomi. Vi er med andre ord 
sterkt avhengig av å få tilgang til – og lykkes forretningsmessig i andre 
lands markeder for å få avsatt det vi produserer. Som en respons på dette 
ser vi at mengden av – og intensiteten i grensekryssende bevegelser – 
også de økonomiske – er høyere dag enn noensinne og at den øker. 
Kompetanse på global mobilitet blir derfor stadig viktigere. 

Denne utfordringen har blitt betydelig mer krevende gjennom 
forskyvninger av tyngdepunktet i verdensøkonomien til BRICS-
landene. Norsk næringsliv står overfor kompliserte spørsmål om hvor 
vi skal hente framtidige naturressursbaserte valutainntekter fra, og 
hvordan vi skal mestre investering av kapital i utlandet på en måte 
som framskaffer overskudd til vår økonomi. Dette stiller Norge, som et 
utpreget periferiland, overfor store utfordringer knyttet til hvordan vi 
skal tiltrekke oss og utvikle den spisskompetansen som kan gjøre oss 
konkurransedyktige i et globalt mobilitetsperspektiv. Vi håper gjennom 
denne undersøkelsen å bidra til mer klarhet mht. dagens situasjon og 
videre utvikling, og identifisere viktige utfordringer knyttet til global 
mobilitet som norske virksomheter bør ta tak i.
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Global mobilitet og talentene

Både fysisk og i digitalt samkvem på tvers av landegrenser har skapt store 
endringer i arbeidsmarkeder og forretningsdrift. Våre største bedrifter 
har, på lik linje med de fleste storforetak, kjøpt og etablert datterselskap 
i andre land. De 30 største norske bedriftenes salg i utlandet har 
økt fra 58 % av samlet omsetning i 1996 til 76 % i 20124, noe som 
avspeiler betydelige direkteinvesteringer knyttet til salgsoperasjoner, 
tjenesteproduksjon og industriell virksomhet. Tallet sysselsatte i utlandet 
har økt jevnt fra ca. 10 % i 1980 til ca. 65 % i 2012 blant våre 30 største 
industrikonsern. I 2012 hadde 2/3 av våre 30 største bedrifter flere 
ansatte i utlandet enn i enheter i Norge.
 
I flere segmenter viser mindre selskaper den samme utviklingen. I en 
studie av internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper, viser 
Rystad Energy5 at 370 av 1130 oljeserviceselskaper med signifikant inntekt 
i Norge har internasjonal omsetning. Veksten blant disse har vært størst 
internasjonalt i tiåret frem til 2012, da samlet omsetning var på 186 
mrd. Ca. 3/4, 143 mrd., av dette kom fra de 20 selskapene med størst 
omsetning internasjonalt.  De resterende 350 selskapene står da for 42 
milliarder NOK. Av de mindre bedriftene leverer ca. 80 % tjenestene fra 
Norge. De resterende 20 %, dvs. ca. 70 selskaper, leverer tjenestene fra 

4  Per Heum. Vekst og internasjonalisering i norske storforetak. Arbeidsnotat 39/13, SNF, 2013 
5 Rapport til Olje og Energidepartementet 14. November, 2013. Rystad Energy http://www.regjeringen.no/upload/

OED/Rapporter/Internasjonal_omsetning_fra_norske_oljeserviceselskaper.pdf 

datterselskaper eller i kombinasjon mellom datter- og morselskap i Norge. 
I dette segmentet ser vi også kraftig og vedvarende vekst som er høyere 
enn i hjemmemarkedet, og med en relativt stor gruppe av småbedrifter 
som opererer ute. Det foregår altså  en tydelig internasjonalisering 
også blant mindre og mellomstore bedrifter, som da også blir en del av 
prosessene rundt global mobilitet.

De norske foretakenes internasjonalisering øker takten og bringer  med 
seg nye utfordringer knyttet til utplassering av spesialister og ledere i 
enhetene som etableres ute. Vi har fått en sterk fremvekst av grupper av 
arbeidstakere som for kortere eller lengre tid tar roller i de internasjonale 
virksomhetene. «Expatriats» har blitt en ny kategori arbeidstakere som 
stiller bedriftene de jobber for overfor helt nye personalmessige oppgaver 
og problemstillinger. Vi ser også den motsatte prosessen, der bedrifter 
fra andre land etablerte seg i Norge med store grupper expats. Dette har 
vært et særlig fremtredende trekk knyttet til utviklingen av oljeindustrien 
i Stavanger-regionen. De senere årene har vi også sett at norske bedrifter 
i økende grad henter inn medarbeidere og ledere fra sine datterselskaper 
i andre land til sine norske hovedkontorer eller operasjonelle enheter. I 
denne undersøkelsen kaller vi disse i fortsettelsen for «inpats».

90 %
Shipping

67 %
Offentlig sektor

60 %
Telekommunikasjon
og data

61 %
Olje og gass

7 av 10
respondenter tror at 
antallet expats vil vokse 
de neste tre årene

6 av 10 svarer at innslaget av 
innvandrede arbeidstakere vil øke 
gjennom de tre kommende årene. 
Dette er særlig fremtredende innen:
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Samtidig skjer det politiske, sosiale og økonomiske endringer globalt som 
skaper en mobilitet og en forflytning av kompetanse og arbeidskraft over 
landegrenser av dimensjoner vi aldri har sett maken til. Dette berører 
også det norske arbeidsmarkedet. Andelen innvandrere i Norge har i 
løpet av ca. 30 år vokst til 13,1 % av befolkningen. Det utgjør 655 170 
personer. Innvandrerne kommer fra 219 ulike land og selvstyrte regioner. 
546 732 er førstegenerasjonsinnvandrere, mens 108 438 er norskfødte 
med to innvandrerforeldre6. De største gruppene av innvandrere kommer 
fra Polen, Sverige, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. 
Innvandringen til Norge var i 2012 rekordhøy med i alt 56 600 personer 
med ikke-nordisk statsborgerskap. 45 % av disse kom på grunn av 
arbeid7.

Norsk arbeidsliv opplever på sin side et stort behov for kvalifisert 
arbeidskraft. Helsesektoren, byggebransjen, og industri- og 
offshoresektoren konkurrerer om kompetansen. Det medfører at vi, i 
tillegg til arbeidsinnvandringen, har behov for å rekruttere fagspesialister 
direkte fra utlandet. Dette er en arena der andre land og regioner 
konkurrerer med Norge om talentene. Institutt for fremtidsforskning 
viser at globale talenter tiltrekkes av internasjonale miljøer8, og at de 
6  http://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge
7  http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar/2013-09-03
8 Fremforsk, Center for fremtidsforskning. Vesten - en af verdens centre i 10’erne Marianne Levinsen, cand.scient.

pol., fremtidsforsker http://www.fremforsk.dk/vis_artikel.asp?AjrDcmntId=496

ser på mulighetene som landene har å by på. Vi må ikke tro at Norge, 
EU og Vesten nødvendigvis ligger på topp i fremtiden. Globale talenter 
begynner å orientere seg mot øst. Kina, India og Brasil er attraktive land 
for arbeidssøkende. Det er altså ikke gitt at de vil til Vesten. Norge er 
attraktivt, men ikke nødvendigvis i fortsettelsen. Et aktivt internasjonalt 
orientert arbeidsliv og gode strategier for konkurransen om talentene 
kan styrke Norges posisjon. Dette er den direkte bakgrunnen for 
at Deloitte gjennomførte denne undersøkelsen.  

200.000
flere arbeidstakere
i Norge innen  

2030

Vi trenger

Kilde SSB, NAV
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snitt i 2007. Det vil si at den samlede befolkning vil vokse
med 24 prosent fra 2007 til 2030.

Figur 2 viser at befolkningen vil vokse mest i alders-
gruppen 65–79 år. Også for personer over 80 år vil det
være en kraftig vekst. Størrelsen på befolkningen i alders-
gruppen 80 år og eldre, har stor betydning for hvor mye
ressurser en må regne med å bruke på eldreomsorg. Økt
yrkesdeltakelse blant kvinner, og særlig blant kvinner
over 50 år, tilsier at man i mindre grad kan basere deler av
eldreomsorgen på frivillig innsats fra familien. 

Lavere andel yrkesaktive i befolkningen 
i 2030
Dersom yrkesdeltakelsen blant kvinner og menn holder seg
på 2007-nivå i de ulike aldersgruppene i tida framover, vil
en stadig lavere andel av befolkningen være yrkesaktive.
Dette skyldes at vekst i befolkningen først og fremst vil
komme blant de eldre, der yrkesdeltakelsen er lavere.

Figur 3 viser utviklingen i arbeidsstyrken i perioden
2007–2030, som følge av endringer i aldersstrukturen i
befolkningen. Figuren viser veksten i arbeidsstyrken der-
som aldersstrukturen var den samme i hele framskrivings-
perioden som den var i 2007, samt veksten i arbeidsstyr-
ken når aldersstrukturen i befolkningen endrer seg som
forutsatt i SSBs alternativ Høg vekst. Figuren viser at
endringer i befolkningens alderssammensetning vil føre til
at det blir 120 000 færre yrkesaktive i 2030 enn dersom
alderssammensetningen hadde hadde vært som i 2007,
forutsatt at yrkesdeltakelsen holder seg på 2007-nivå.

BEHOV FOR Å UTNYTTE ARBEIDSKRAFTS-
RESSURSENE

Den reduserte andelen yrkesaktive og den aldrende
arbeidsstyrken vil isolert sett bidra til lavere økonomisk
vekst fram mot år 2030. Denne utviklingen kan motvirkes
ved å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft og øke
arbeidsinnvandringen. En økning i tilgangen på innen-
landsk arbeidskraft vil innebære at det må bli færre perso-
ner som mottar helserelaterte ytelser (som for eksempel
uføreytelser), at flere står lenger i arbeid og at færre
kvinner jobber deltid. Frem mot 2030 vil trolig det økte
behovet for arbeidskraft fortsatt overstige det innen-
landske arbeidskraftpotensialet, slik at det blir nødvendig
å dekke noe av det økte behovet gjennom arbeidsinnvan-
dring. 

Økt behov for etterutdanning
En utvikling med solid vekst i norsk økonomi baserer seg
på et fleksibelt og omstillingsdyktig norsk næringsliv. En
stadig sterkere globalisering vil bidra til å øke velstands-
nivået i Norge. En mer åpen økonomi gjør imidlertid virk-
somhetene mer utsatt for endringer på verdensmarkedet.
Behovene for omstilling i næringslivet øker som en kon-
sekvens av dette. Økte behov for omstillinger som følge
av strukturelle endringer vil også kunne skape økt arbeids-
ledighet. Dersom en større andel av arbeidskraften i
økende omfang mangler den kompetansen som kreves for
å gå inn i ledige stillinger, vil strukturarbeidsledigheten
øke. Dette kan bidra til flaskehalser og økt mangel på
arbeidskraft i enkeltsektorer, noe som igjen kan gi økt
lønnsvekst som kan spre seg til hele økonomien. Det kan
derfor argumenteres for at økt mangel på arbeidskraft kan
bidra til at ledighetsnivået vil bli høyere enn det ellers
ville vært.

Et økende utdanningsnivå i befolkningen vil gjøre det
enklere å få til omstillinger. En eldre arbeidsstyrke trekker
i motsatt retning. Tilgangen på nyutdannet arbeidskraft vil
være relativt lav, noe som innebærer at det blir færre per-
soner som kommer inn på arbeidsmarkedet med ny kom-
petanse. Dette vil øke behovet for etter- og videreutdan-
ning av arbeidsstyrken. 

Vi vet at yrkesdeltakelsen stiger med økt utdannings-
nivå, mens arbeidsledigheten og uføreraten faller. I noen
grad kan dette skyldes type arbeidsoppgaver og en selek-
sjon av bestemte personer inn til høyere utdanning. Det er
likevel grunn til å tro at et høyere utdanningsnivå i befolk-
ningen kan bidra til å dempe tilgangen til varige trygde-
ordninger og opprettholde yrkesdeltakelsen i de eldste
aldersgruppene de nærmeste 25 årene.  

// Arbeidsmarkedete fram mot 2030 – noen perspektiver
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Figur 3: 
Arbeidsstyrken 2007–2030 dersom yrkesdelta-
kelsen er på 2007-nivå. Alternativ med konstant
yrkesdeltakelse i alderen 15–74 år og alternativ
med konstant yrkesdeltakelse i ulike aldersgrupper. 

KILDE: SSB OG NAV
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Hvem har deltatt 

I denne første undersøkelsen av norske virksomheters oppfatninger av 
global mobilitet kartla vi 102 virksomheter på tvers av en rekke sektorer 
og regioner i Norge. I enkelte av våre største bedrifter kontaktet vi 
flere sentrale informanter, slik at vi totalt fikk svar fra 122 personer. 
Størrelsesmessig grupperer virksomhetene seg relativt jevnt over ulike 
størrelseskategorier og spredningen er fra kun få medarbeidere opp til to 
store internasjonale giganter på ca. 90 000 og 115 000 ansatte.
Bransjemessig har vi også en bred representasjon, men med en overvekt 
av virksomheter fra olje- og gassektoren og shipping. Dette er naturlig ut 
fra disse bransjenes internasjonale orientering og praksis, og det forhold 
at Utenlandsforum9, som har medlemmer fra mange av disse, har vært en 
positiv bidragsyter til undersøkelsen.

Basert på bidrag fra Utenlandsforums medlemmer og vårt øvrige 
kontaktnett, utarbeidet Deloitte en liste av potensielle informanter med 
innsikt i virksomhetenes arbeid med global mobilitet. Vi kontaktet disse 
direkte med en mail og en lenke til spørreskjemaet. Vi fikk svar fra sentralt 
plasserte HR-ledere og rådgivere, samt HR-businesspartnere med godt 
grunnlag for å besvare våre spørsmål. Nesten 80 % av respondentene 
arbeider innenfor HR, mens de øvrige er spredt på forskjellige roller 
knyttet til internasjonal aktivitet.

9 http://www.utenlandsforum.no/index.aspx

Antall 
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Flere utlendinger  

Veksten i etterspørselen etter kompetanse og arbeidskraft til norske 
bedrifter i årene som kommer er godt dokumentert både gjennom 
demografi og studier av ulike sektorer. Det er klart at den vil ligge 
godt over tilveksten av norske arbeidstakere. Oppmerksomheten 
rundt dette er økende, og undersøkelser viser at et betydelig antall 
offentlige og privateide bedrifter forventer å rekruttere personer med 
andre nasjonaliteter og innvandrere både på kort og lang sikt10. Våre 
funn viser at 6 av 10 respondenter svarer at innslaget av innvandrede 
arbeidstakere vil øke gjennom de tre kommende årene. Dette er særlig 
fremtredende i fire av bransjesegmentene vi har data for, nemlig shipping 
(90 %), offentlig sektor (67 %), olje og gass (61 %) og teknologi, 
telekommunikasjon og media (60 %).

Deloitte erfarer at fokus på å rekruttere utenlandsk arbeidskraft er blitt 
en sentral strategi for å løse talent- og arbeidskraftutfordringene, særlig 
i våre mest kompetansebaserte sektorer. Både bransjeorganisasjoner 
og bedriftsledere ser det langsiktige behovet og arbeider for et 
mer internasjonalisert Norge. I den enkelte virksomhet arbeider HR-
funksjonene med å profesjonalisere prosessene og bygge opp riktig 
kompetanse til å håndtere disse rekrutteringsprosessene. 

10 Vestlandsindeks,  Rapport 3 – 2013. Kvartalsvis forventningsindeks for vestlandsk næringsliv. https://www.
spv.no/~/media/files/om_oss/vi_satser_paa_vestlandet/vestlandsindeks/pdfversjoner/vestlandsindeks_nr_3_
sept_2013.pdf 

Antall utenlandske statsborgere som rekrutteres til Norge vil øke  
de neste tre årene – bransjespesifikke resultater
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Rekruttering av internasjonale talenter 

Deltakerne i undersøkelsen fikk en rekke spørsmål om hvordan de 
arbeidet for identifisere og rekruttere utenlandske talenter til sin 
organisasjon. Gitt behovet for arbeidskraft og den økende konkurransen 
om kompetente medarbeidere blant utvalget i vår undersøkelse, ville vi 
forvente langt tydeligere HR-strategier og mer målrettet aktivitet på HR-
prosessene knyttet til rekruttering, enn bildet som tegnes av svarene. 

Den mest sentrale rekrutteringskanalen synes å være gjennom egen 
nettside og media. 40 % av virksomhetene bruker denne kanalen. Vi 
karakteriserer denne tilnærmingen som den enkleste og minst krevende 
av mulighetene vi har undersøkt. 3 av 10 virksomheter er aktive på å få 
tak i arbeidstakere i sine hjemland, gjennom deltakelse på jobbmesser, 
lokale kampanjer, NAV Eures etc. Lokale NAV-kontorer i Norge synes 
ikke å være en relevant kanal for å gå målrettet etter utenlandske 
talenter. Heller ikke populasjonen av utenlandske studenter, som tar sine 
akademiske utdanninger ved norske universiteter og høgskoler, synes å 
få stor oppmerksomhet. Kun 25 % av virksomhetene søker aktivt mot 
denne rekrutteringsbasen.       

Deloitte gjennomfører selv årlige rekrutteringsprosesser mot mange av 
våre universiteter, og ser hvert år en betydelig andel internasjonale og 
kompetente talenter som er svært interesserte i å søke arbeid i Norge. Vi 
ser en stadig økende mobilitet i høyere utdanning, og Norge tiltrekker 
seg interessante grupper av faglig dyktige studenter på alle nivåer av 
høyere utdanning. Nye norske data fra SIUs Mobilitetsrapport11 fra 2013 
og Deloittes egne erfaringer tilsier at norske universiteter og høgskoler er 
en lett tilgjengelig, men underutnyttet rekrutteringsarena.

11 Senter for internasjonalisering av utdanning. http://www.siu.no/nor/Globalmeny/Publikasjoner/Alle-
publikasjoner/Mobilitetsrapport-2013

Vi søker aktivt etter kandidater fra andre land...
(andel enig/helt enig)
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Rekruttering av internasjonale talenter på norske 
universiteter
Bologna-prosessen, som samler 46 land i et europeisk område for 
høyere utdanning, forsterker og understøtter mobiliteten for studenter 
og akademikere over landegrenser. I 2020 skal minst 20 % av de som 
fullfører høyere utdanning i Europa (EHEA-området) ha hatt et studie- 
eller praksisopphold i utlandet. Dette målet, som Bologna-landene 
ble enige om i 2009, omfatter både grads- og delstudenter i Europa 
(EHEA-området). Norge oppfyller allerede målet: I 2012/13 tar 21 % 
av norske studenter hele eller deler av utdanningen sin i utlandet. 
Andelen utenlandske studenter som kommer til Norge øker også jevnt 
og utgjør nå ca. 10 % av den totale studentmassen.

Tilgang til det norske arbeidsmarkedet
Antallet internasjonale studenter som får arbeid etter eksamen er 
tredoblet fra 2003 til 2010, mens antallet utenlandsrekrutterte og 
høyt utdannede arbeidstakere er syvdoblet i denne perioden. Denne 
tendensen har forsterket seg og bare i perioden 2011 – 2013 har det 
kommet 4200 ingeniører til Norge (Dagens Næringsliv, 9 okt. 2013). 
88 % av studentene er tilfreds eller svært tilfreds med studieoppholdet 
i Norge og 60 % av studentene som tar en hel grad i Norge kunne 
tenke seg å bli her etter endte studier. Det er en dobling siden 2008. 

Størstedelen av studentene vil ha informasjon og veiledning om 
mulighetene for å finne en relevant jobb i Norge, men bare en 
tredjedel av studentene sier at de får det (Omdømmeundersøkelse 
blant internasjonale studenter i Norge, SIU  2012). På doktorgradsnivå 
sier 75 % at de ønsker å ta arbeid i Norge, men kun 50 % lykkes med 
det. Totalt var over én tredel av alle som disputerte for doktorgraden 
i Norge i 2012 utenlandske statsborgere. I flere fagområder utgjør 
utenlandske statsborgere over halvparten av alle disputerte kandidater. 
På teknologiområdet har andelen økt fra 43 til 67 % på kun to år.

Rekrutteringen fra utlandet øker sterkere og er mye større en 
rekrutteringen av globale talenter fra universitetene våre,  viser nye 
tall fra den nordiske DAMVAD-undersøkelsen «DAMVAD 23/04/13 
Integrating Global Talent in Norway: Statistical Report». Analysene 
som er gjort på vegne av Abelia, Akademikerne, Forskningsrådet, 
NHO, Tekna og SIU, peker på at det ville være en langt bedre 
investering for norske bedrifter og institusjoner å få internasjonale, 
ferdige utdannede globale talenter fra norske utdanningsinstitusjoner 
til å bli, heller enn å prioritere å søke utenlands etter høyt utdannede 
medarbeidere. Potensialet er stort og alt taler for at denne gruppen vil 
være langt lettere å integrere i arbeidslivet enn helt nye innvandrede 
arbeidere som vil kreve betydelig lengre tid for å tilpasse seg norsk 
arbeidsliv. 
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Rekruttering, regelverk og fordommer 

Det norske regelverket er også en hemsko i dette bildet. Dette krever at 
hvis internasjonale studenter ikke finner seg jobb, må de forlate Norge 
innen seks måneder etter at de er ferdige med studiene. Sammenligner vi 
oss for eksempel med Canada, får internasjonale nyutdannede der treårig 
oppholdstillatelse uavhengig om de har jobb eller ikke.

Det pekes imidlertid på flere utfordringer for å lykkes med effektiv 
rekruttering av internasjonale talenter som allerede er i Norge. I våre 
data får vi indikasjon på at det finnes en viss skepsis eller motstand mot 
å rekruttere internasjonale arbeidstakere. Våre funn tilsier at så mye som 
1/3 av virksomhetene kan oppfattes som nølende eller direkte negative 
til rekruttering av medarbeidere fra andre land. Sterkest synes dette å 
være til stede i helsesektoren, der språk er av vesentlig betydning. En slik 
usikkerhet forplanter seg gjerne og blir til faktisk uenighet og hindringer 
i et arbeid for langsiktig utvikling av personellplanlegging. Usikkerheten 
skaper også hindringer i å profesjonalisere og gjennomføre slike 
rekrutteringer.  

Vi vet fra forskning både i Norge og ellers i Europa at internasjonalisering 
av arbeidsstyrken kan hindres av negative fordommer og kunnskaps-
mangel blant rekrutteringsansvarlige ledere. Vi vet at både i Norge og 
ellers i Europa er sannsynligheten for å bli innkalt til et jobbintervju sterkt 

redusert om en persons etternavn viser opphav fra et annet land og 
uavhengig av formell kompetanse12 13 14.  

12 Horverak, J. G., Sandal, G. M., H. H. Bye, & Pallesen, S. (2013). Managers’ selection preferences: The role of 
prejudice and multicultural personality traits in the assessment of native and immigrant job candidates. European 
Review of Applied Psychology, 63, 267-275. 

13 Horverak, J. G., Bye, H. H., Sandal, G. M., Pallesen, S. (2012). Managers’ Evaluations of Immigrant Job 
Applicants: The Influence of Acculturation Strategy on Perceived Person-Organization Fit (P-O Fit) and Hiring 
Outcome. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44, 46-60.

14 Horverak, J. G., Sandal, G. M., Pallesen, S., & Timmerman, M. E. (2013). Hiring Rankings of Immigrant 
Job Applicants: Immigrants’ Acculturation Strategies and Managers’ Personality Trait Perception. Journal of 
International Migration and Immigration, 14, 493-510.
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Norske medarbeidere med internasjonale oppdrag:  
Expats 

75 av virksomhetene i utvalget har norske medarbeidere på expatoppdrag i utlandet. Dette 
representerer totalt ca. 5200 arbeidstakere, og i tillegg deres familier der disse er med. Det er 
særlig olje- og gassbransjen som skiller seg ut, der 95 % (22) av virksomhetene har medarbeidere 
ute. Ellers er det relativt bred spredning av denne aktiviteten i alle bransjene, bortsett fra 
helsetjenester, der kun én virksomhet rapporterte at de hadde medarbeidere ute i internasjonalt 
bistandsarbeid.

Ca. 1/3 av organisasjonene (42) har mellom 1 og 20 medarbeidere ute, med hovedtyngden 
mellom 4 og 15. I et HR-perspektiv er dette en relativt liten aktivitet, men som i kraft av sin 
kompleksitet kan kreve mye av både medarbeidere, leder og HR-funksjonen. Det er likevel 
slik at større bedrifter, som har større internt faglig miljø og erfaringsgrunnlag, ofte møter 
forholdsmessig flere problemstillinger proporsjonalt med omfanget på utenlandsaktiviteten. 
Vår erfaring er imidlertid at bedrifter med et begrenset antall expats bruker uforholdsmessig 
mye tid og resurser på spesialtilpasning og ad hoc-løsninger av kontrakt og kompensasjon til 
hver enkelt expat. Etter vår oppfatning vil selv bedrifter med et mindre antall expats kunne 
se store gevinster knyttet til mer strømlinjeformede prosesser og gjennomtenkte og effektive 
kompensasjonsmodeller.

I undersøkelsen har 29 virksomheter mellom 20 og 99 medarbeidere ute. Det store antallet 
expats finner vi i 9 av virksomhetene som har mellom 100 og 1000 medarbeidere ute ved 
undersøkelsestidspunktet. Samlet sett står disse virksomhetene for ca. 3700 medarbeidere ute.

•	75 av virksomhetene i utvalget har norske  
medarbeidere på expatoppdrag i utlandet noe  
som representerer totalt ca. 5200 arbeidstakere 

•	innen olje- og gassbransjen har 95 % (22) av  
virksomhetene har medarbeidere ute 
 

•	innen helsesektoren har kun én virksomhet  
medarbeidere ute  

•	42 virksomheter har mellom 1 og 20 medarbeidere  
ute, med hovedtyngden mellom 4 og 15 

•	29 virksomheter har mellom 20 og 99 medarbeidere ute 
 

•	9 av virksomhetene har mellom 100 og 1000  
medarbeidere ute. Samlet sett står disse virksomhetene 
for ca. 3700 medarbeidere ute
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Vi vet lite om hvor mange av expats i denne undersøkelsen som har 
familie med seg eller om familiesituasjonen generelt knyttet til norske 
expats. Jøri Gyre Hoverak oppsummerer funn i en upublisert artikkel fra 
201415: «Forskningslitteraturen påpeker at internasjonale organisasjoner 
generelt vier lite oppmerksomhet til partnerens rolle i forbindelse 
med utstasjoneringen (Forster, 2000; Ghafoor et al., 1011; Katrinli & 
Penbek, 2010). Kunnskap om at mistrivsel hos partner er en hyppig 
årsak til avbrutte expatopphold understreker imidlertid viktigheten av 
at partnere og øvrig familie inkluderes i organisasjonens forberedelses- 
og oppfølgingsprosedyrer. Litteraturen påpeker at partneres største 
utfordringer relateres til følelser som manglende anerkjennelse, 
manglende støtte og isolasjon. Det påpekes også at slike følelser 
er langt mindre fremtredende i tilfeller hvor partner ble inkludert 
i organisasjonens treningsprogrammer, fordi disse bidro til et mer 
realistisk bilde av ens nye tilværelse som expat-partner (Forster, 2000)». 
For fremtidig utvikling av kunnskapen om global mobilitet, vil studier av 
partners rolle/familieforhold være et viktig forskningsfelt.

15 Jøri Gytre Horverak, Ph.D/ Organisasjonspsykolog og expat-partner. Den ”rette expaten”: Betydningen av kulturell 
sensitivitet i seleksjon og krysskulturell trening

På den annen side vet vi at innenfor olje- og gassbransjen så er 
bruken av, og behovet for, kompetent og kvalifisert arbeidskraft 
på rotasjonskontrakter økende. Denne gruppen medarbeidere drar 
på utenlandsoppdrag uten medfølgende familie, men den store 
etterspørselen etter kompetente ressurser medfører at bedrifter overfor 
denne gruppen har fokus på å gjøre lønn og kompensasjon mest mulig 
konkurransedyktig16.

16 Deloitte oil & Gas industry rotator assignment survey report, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/
Local%20Assets/Documents/Tax/us_tax_Rotator_survey_results_091013.pdf
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Expats-gruppen vil vokse i årene som kommer  

7 av 10 respondenter tror at antallet expats vil vokse de neste tre årene. 
Kun 16 % av respondentene sier de ikke forventer en økning i antallet 
norske medarbeidere på internasjonale oppdrag. 10 % svarer at de 
ikke vet. Alle utviklingstrendene vi har sett på understøtter deltakernes 
perspektiv på dette. I 2012 foretok Deloitte en global undersøkelse kalt 
«Strategic Moves», der ca. 75 % av de 141 respondentene svarte at de 
forventet en signifikant økning av expats i de påfølgende 3 – 5 årene. 
Tilsvarende forventninger om vekst fremgikk av Deloitte-undersøkelsen 
«Oil & Gas rotator assignment survey» fra 2013.
 
Både strategiske scenarioer i bedriftenes bransjer og rammebetingelsene 
vi har i den åpne norske økonomien i en globalisert verden, indikerer 
at utplassering i utenlandsoppdrag og global mobilitet blir en stadig 
viktigere del av HR-arbeidet og forretningsutviklingen i norske selskaper. 
De norske tallene stemmer godt med tall fra Deloittes internasjonale 
studier av global mobilitet17 i internasjonale bedrifter i andre land.

Ser vi på hvordan forventningene fordeler seg i ulike bransjer, er det 
særlig sektorene olje & gass, profesjonelle tjenester og teknologi, telekom 
og media som skiller seg ut med forventninger om økning i antallet 

17 Strategic moves. A new direction of global mobility. http://www.deloitte.com/assets/dcom-unitedkingdom/
local%20assets/documents/services/consulting/uk-c-strategic-moves-v2.pdf

expats i årene som kommer. Dette sammenfaller med de bransjene som 
allerede hadde flest expats i organisasjonen sin.

Bedriftenes internasjonale organisasjonsmodeller har  betydning for hvilke 
behov for mobilitet og expats-/inpats-prosesser den enkelte virksomhet 
har. Dette gir i sin tur ulike begrunnelser for hva man søker å oppnå 
gjennom disse rollene.

Utstasjoneringer er normalt knyttet til behovet for norsk nøkkelpersonell 
i alle deler av verdikjeden i virksomheten. I de fleste tilfeller vil oppgavene 
være knyttet til tett samarbeid med utenlandsk ansatt personell i 
datterselskap eller også utenlandske samarbeidspartnere. Vi snakker 
derfor om medarbeidere som både må ha dyp og unik ekspertise og en 
kulturell mestringsevne. Begge deler er nødvending for å lykkes med den 
utenlandske satsingen og internasjonaliseringen av bedriften.
Vi har bedt organisasjonene som deltok i undersøkelsene om å svare 
på ulike påstander om hvorfor de sender norske medarbeidere på 
utenlandsoppdrag.

Bakgrunnen for bruken av 
expats 
•	av de 102 virksomhetene 

som deltok i undersøkelsen 
svarer mer enn halvparten  
at den største motivasjonen 
for å utstasjonere med- 
arbeidere til utlandet er å 
dele kunnskap. 

•	Bare 3 av 10 benytter exats 
pga utfordringer med å 
finne lokal kvalifisert  
arbeidskraft
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Spørsmålene Deloitte stilte ser på utstasjonering fra 
et bedriftsperspektiv. Resultatene viser at et flertall 
av bedriftene vektlegger at overføringen av norsk 
«know how» og kunnskap er en viktig grunn for 
utstasjoneringene. Nesten like mange vektlegger styrking 
av kunnskaper og ferdigheter knyttet til internasjonal 
virksomhet, og ca. én tredjedel vektlegger spredning 
av morselskapets bedriftskultur. Én fjerdedel begrunner 
utplassering med etterlevelse av firmaets krav og 
standarder. Kun én av fem av respondentene begrunner 
utstasjoneringen med at man er nødt til det pga. 
manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft lokalt. Det 
er åpenbart at læringsperspektivet med kunnskapsdeling 
både til datterselskap og tilbake til morselskap er et viktig 
motivasjonsgrunnlag for å etablere arbeidsplasser for 
norske medarbeidere i utlandet. Det er også interessant 
at mange har fokus på norsk organisasjonskultur og 
derved også ledelseskultur som en viktig prioritet. For én 
av tre selskaper er eksporten av norsk organisasjonskultur 
en del av internasjonaliseringsprosessen og følgelig et 
viktig suksesskriterium.

Medarbeiderens og familiens motivasjon for 
utplassering er ikke nødvendigvis knyttet til 
virksomhetens begrunnelser.  For arbeidstakere 
kan arbeid i utlandet gi nye faglige og personlige 
utfordringer og karrieremuligheter. Vi vet også 
at utenlandsopphold begrunnes med at familier 
får anledning til å oppleve nye og spennende 
ting sammen i nye kulturer. I spenningsfeltet 
mellom bedriftens behov, den ansattes behov og 
familiens behov ligger det viktige avklaringer og 
forventningsstyring, om man skal unngå for tidlige 
avslutninger av opphold ute. Denne kompleksiteten er 
ikke kartlagt i denne undersøkelsen. Det er spørsmål 
for fremtidig forskning.

I denne sammenhengen har vi kartlagt hvilke 
utfordringer bedriftene møter på i sine prosesser for 
å rekruttere medarbeidere til utenlandsopphold og 
hvilke utfordringer som oppstår underveis og ved 
hjemkomst.

Begrunnelser for å sende norske medarbeidere  
på utenlandsoppdrag (enig/helt enig)

19,5 %

56,1 %

50,0 %

34,1 %

24,4 %
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Fordi det er vanskelig å finne kvalifisert
arbeidskraft lokalt

For å overføre kunnskap og erfaring til
utlandet

For å styrke kunnskaper og ferdigheter
knyttet til int. virksomhet

For å spre vår bedriftskultur

For å påse at internasjonale
datterselskaper følger firmaets krav og

standarder
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Hovedutfordringer ved etableringen av utenlandsopphold  

Høye kostnader og kompliserte juridiske problemstillinger er bedriftens 
hovedutfordringer knyttet til internasjonale oppdrag
Samlet sett fordeler svarene seg som i tabellen til venstre.

De fleste deltagerne i undersøkelsen mener det er høye kostnader knyttet 
til avlønning og rundt 50 % opplever at de må håndtere komplekse 
juridiske problemstillinger når de utformer kontrakt i forbindelse med 
utenlandsopphold. I tillegg svarer 6 av 10 at ansatte ikke har bekymringer 
knyttet til lønn, skatt, pensjon eller goder, slik at dette ikke påvirker 
muligheten til å sende medarbeidere på utenlandsopphold. Dette er 
muligens en naturlig følge av bedriftens forholdsvis høye kostnader knyttet 
til lønn og tilleggsgoder i forbindelse med utenlandsopphold. 

Helt uenig Helt enig Ikke relevant Vet ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

“Kostnadene knyttet til lønn, goder og administrasjon i 
forbindelse med utenlandsoppdrag er meget høye”

“Vi må ofte håndtere komplekse juridiske utfordringer når vi 
utformer kontrakter i forbindelse med utenlandsopphold”

“I min erfaring er det vanskelig å overtale medarbeidere til å 
flytte utenlands fordi vedkommende er bekymret for kulturelle 

forskjeller”

“I min erfaring er det vanskelig å overtale medarbeidere til å 
flytte utenlands fordi vedkommende er bekymret for lønn, 

skatteutfordringer, pensjon og/eller goder”

“I min erfaring er det vanskelig å overtale medarbeidere til å 
flytte utenlands fordi vedkommende er bekymret for 

jobbmuligheter, trygd samt helse- og pensjonsordninger osv. 
for medfølgende familie”



Global mobilitet17

Høye kostnader knyttet til lønn, goder og administrasjon  
i forbindelse med utenlandsoppdrag 

Det høye kostnadsnivået knyttet til expats er en forholdsvis kjent 
problemstilling for bedrifter som har ansatte på internasjonale 
oppdrag. Kostnadsnivået knyttet til expats oppfattes som 
høyt både for mindre og større bedrifter, og vår erfaring er 
at kostnader kan komme opp mot 15 – 30 millioner per 100 
expats.18

Tidligere erfaringer og undersøkelser viser at hoveddelen av 
kostnaden knytter seg til lønn, bonus, incentivprogrammer, 
assignment-tillegg og skattekostnader. Ny teknologisk utvikling 
kan gi muligheter og utgangspunkt for bedriftene til selv å måle 
kostnadsnivå og fordeling av kostnader knytte til hver enkelt 
expats og de ulike grupper av expats 

18 Smarter moves – Executing and integrating global mobility and talent programs 2012, https://tax.
deloitteresources.com/dti/Lists/Interim%20KAM%20Mapping/Attachments/847/SmarterMoves.
pdf

God skatteplanlegging og gjennomtenkte kompensasjonspakker 
og incentivordninger kan og bør derfor være høyt oppe på 
agendaen. En gjennomtenkt global policy for håndtering av 
de ulike ansattgruppene er derfor et avgjørende verktøy for å 
kunne tilby de ansatte både konkurransedyktig og skatteoptimal 
kompensasjon. 

En vel gjennomtenkt global policy tar hensyn til ulike 
skatteregimer, avverger doble avgiftsforpliktelser og åpner 
for pensjons- og forsikringsløsninger som ivaretar behov og 
sikkerhet for de aktuelle gruppene av ansatte. Når man kjenner 
til at arbeidsgiveravgiften i Frankrike kan komme opp i 45 %, at 
den i Sverige er på om lag 32 %, eller at den i områder i Kina 
ligger på rundt 35 %, så vil en godt gjennomtenkt pensjons- og 
forsikringsløsning  kunne ha forholdsvis stor og umiddelbar 
effekt på kostnadsbildet. Under enhver omstendighet bør man 
sørge for å unngå å både betale lokale avgifter i tillegg til norsk 
arbeidsgiveravgift. Med forholdsvis enkle grep kan man unngå å 
pådra seg dobbel avgiftsbyrde. 

© 2014 Deloitte AS 9 

 

40 % - 45 %  
Grunnlønn, bonus og 

incentivordninger 
 40 % - 45 %  Skatt til 

arbeids- og hjemland 

1 % - 2 %  Interne 
kostnader/
administrasjon

 

2 % - 3 %  Eksterne 
leverandører 

15 % - 20 %  
Utenlandstillegg, 
COLA og andre 
tilleggsytelser 

 

Nesten alle virksomheter mener at det er meget høye kostnader knyttet til lønn og administrasjon for å håndtere 
expats. Samtidig ser vi at det er lite bekymring blant expats når det gjelder lønn, skatt og pensjon. God skatte-
planlegging og gjennomtenkte kompensasjonspakker  kan gi direkte effekt på kostnadene. Samtidig kan det være 
mye å tjene på mer gjennomtenkte prosesser og modeller som begrenser kostbare ad-hoc løsninger.
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I tillegg til god skatteplanlegging og unngåelse 
av doble avgifts-forpliktelser, vil strategisk riktige 
kompensasjonspakker og incentivsystemer 
kunne være av stor betydning for om bedriften 
kan få nyttiggjort seg av riktig kompetanse og 
investeringer etter avsluttet oppdrag. En vel 
gjennomtenkt strategisk modell knyttet til «Return 
of Investment», der karriere- og utviklingsmuligheter 
etter endt utenlandsopphold er tydelig formidlet, 
vil kunne bidra til at den ansatte får forståelse av 
at utenlandsoppholdet gir karrieremuligheter og 
kompetanse som er av verdi både for bedriften 
og medarbeider. Dette kan være viktig for å få 
medarbeidere til å oppfatte et utenlandsopphold av 
stor personlig verdi utover lønnspakker og ikke bare 
en ulempe for medarbeider som krever økonomisk 
kompensasjon.

Arbeidsgivers direkte kostnader knyttet til lokale trygde- og pensjonssystemer i et utvalg av land
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Komplekse juridiske problemstillinger  
knyttet til kontraktsutforming

Undersøkelsen bekrefter vår erfaring om at virksomheter oppfatter 
det som både arbeidskrevende og komplekst å skulle lage kontrakter 
til ansatte på internasjonale oppdrag. Rundt 50 % av deltakerne 
i undersøkelsen opplever at de må håndtere komplekse juridiske 
problemstillinger når de utformer kontrakt i forbindelse med 
utenlandsopphold.

I bedrifter med et mindre omfang av expats vil det naturlig nok alltid 
bli oppfattet som mer byrdefullt fordi organisasjonen har mindre 
spesialkompetanse internt og mindre erfaring å bygge på, og vil derfor 
oppleve et sterkt behov for å søke eksterne råd og bistand. Selv om 
kompleksiteten ikke blir mindre for bedrifter med mange ansatte på 
internasjonal arbeidsoppdrag, så vil selskapene i større grad besitte 
intern spisskompetanse på noen områder, ha et større internt faglig miljø 
som åpner for større grad av erfaringsutveksling, og ha større grad av 
innarbeidede faste rutiner og bedriftsinterne retningslinjer knyttet til 
internasjonale oppdrag. På tross av dette så har denne type bedrift et 
stort behov for løpende og rutinemessig oppfølging overfor et større 
omfang av expats og eventuelle tilpasninger knyttet til en expatgruppe 
med interne private ulikheter og familiære forhold – og dermed ulike 
individuelle behov.

Innenfor EU/EØS-området har man gjennom det såkalte «utsendelses-
direktivet» søkt å koordinere regelverk knyttet til utsendte arbeidstakere 
mellom medlemslandene. Utsendelsesdirektivet er inkorporert i norsk og 
annen lokal lovgivning, men det utelukker likevel ikke at hvert enkelt land 
har ufravikelig lokal lovgivning som i tillegg må oppfylles. I tillegg kan 
skattelovgivning og lovgivning knyttet til arbeids- og oppholdstillatelser 
forutsette at visse vilkår er oppfylt i utsendelseskontrakten. Dersom man 
beveger seg utenfor EU/EØS-området, der utsendelsesdirektivet ikke 
kommer til anvendelse, blir ikke bildet mindre komplisert. Vi kan ikke 
forvente at ulike land og ulike rettstradisjoner vil forenkle de juridiske 
rammene knyttet til ansettelsesforhold, skatt, trygd og immigrasjon. Derfor 
må bedriftene innstille seg på å fortsette å løse disse problemstillingene 
gjennom bedriftsinterne retningslinjer/policy, kontrakter og avtaler med de 
ansatte. Dette krever stor innsats der behovet for god kompetanse og klare 
rammer og prosesser rundt utstasjoneringene melder seg sterkt.

Det store antallet expats finner vi i ni av virksomhetene som har mellom 
100 og 1000 medarbeidere ute ved undersøkelsestidspunktet. Samlet 
sett står disse virksomhetene for ca. 3700 medarbeidere ute. En stor 
del av disse har også sine familier knyttet til oppdraget. Dette berører 
således en betydelig gruppe mennesker. Selv om undersøkelsen ikke 

Bedrifter ser det som 
krevende å lage kontrakter 
for expats. Halvparten av 
respondentene opplever at 
de må håndtere komplekse 
juridiske utfordringer når 
de utformer kontrakter. 
Deloitte er av den oppfatning 
at det ikke er å forvente at 
ulike land vil forenkle de 
juridiske rammene knyttet 
til ansettelsesforhold, skatt, 
trygd og immigrasjon – tvert 
imot. Bedriftene må derfor 
innstille seg på å fortsette å 
løse disse problemstillingene, 
noe som krever stor innsats 
og behov for god kompetanse 
og klare rammer og prosesser 
rundt utstasjoneringene.
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gir oss svar på organisering eller løsninger, må man legge til grunn at 
disse virksomhetene har bygget opp en relativt sterk organisering av den 
internasjonale HR-funksjonen og prosesser rundt global mobilitet19. 
Utforming av expatkontrakter krever spisskompetanse på en 
rekke fagområder som griper inn i hverandre, slik som arbeidsrett, 
utlendingsrett (immigrasjon og arbeidstillatelser), skatterett, 
pensjonslovgivning etc., og man må ha oversikt over denne type regelverk 
i to eller flere land. Regelverk fra land til land er ikke harmonisert, og bare 
i begrenset grad koordinert gjennom skatte- og/eller trygdeavtaler.

I tillegg går utviklingen i retning av at stadig flere land har stadig flere 
og strengere skatte- og rapporteringsregler, og andre compliance- og 
governance-regler som må håndteres. Dette er regelverk kan i verste fall 
innebære at selskapet ikke får drive fortsatt aktivitet i landet, dersom det 
er brudd på regelverksoppfyllelse. 

19 Strategic moves. A new direction of global mobility. http://www.deloitte.com/assets/dcom-unitedkingdom/
local%20assets/documents/services/consulting/uk-c-strategic-moves-v2.pdf

At utfordringer knyttet til komplekse regelverk er en global problem-
stilling, bekreftes også gjennom en forholdsvis fersk Deloitte-undersøkelse 
innenfor olje- og gassektoren, svarer omtrent 60 % av respondentene at 
utfordringer knyttet til regelverk innenfor skatterett og annen lovgivning 
er den største utfordringen knyttet til håndtering av rotasjonsarbeidere. 
Dette var en økning fra 42 % siden 200820.

20 Deloitte oil & Gas industry rotator assignment survey report, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/Tax/us_tax_Rotator_survey_results_091013.pdf
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Erfaringene som hevder at mange slutter etter utstasjonering synes etter 
hvert å ha blitt til en myte, som bygger på tilstanden i en tidlig fase av 
internasjonaliseringen av våre største industrielle virksomheter. Fra våre 
egne erfaringer husker vi betegnelser på kontorområder som eksempelvis 
ble kalt «asylmottaket» eller «tørkeloftet», der expats ble plassert 
uten planer eller oppfølging. Tallene i vår undersøkelse viser at dette 
problemet har blitt betydelig redusert ved at virksomhetene har blitt mer 
oppmerksomme og profesjonelle i sitt HR-arbeid.   

Det er vår klare oppfatning at en effektiv og global HR-strategi er et 
viktig verktøy for å bygge opp under bedriftens strategiske mål, og at et 
solid rammeverk knyttet til bruk av global mobilitet kan gjøre den store 
investeringen knyttet til en utsendelse til en verdi både for bedriften og 
den ansatte.

Hovedutfordringer som oppstår underveis  
og ved hjemkomst

Erfaringene som hevder at mange slutter etter utstasjonering synes etter hvert å ha blitt til en myte, som 
bygger på tilstanden i en tidlig fase av internasjonaliseringen av våre største industrielle virksomheter. 

Svarene på spørsmålene om forhold knyttet til hjemkomsten fra utenlandsoppdrag er samlet i tabellen nedenfor.

Helt uenig Helt enig Ikke relevant Vet ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

“I min erfaring vil slutter mange som kommer tilbake til Norge etter et 
utenlandsopphold på grunn av mangel på karrieremuligheter”

“I min erfaring slutter mange som kommer tilbake til Norge etter et 
utenlandsopphold på grunn av mangel på støtte og oppfølging samt 

manglende planlegging i forbindelse med hjemkomsten”

“I min erfaring slutter mange som kommer tilbake til Norge etter et 
utenlandsopphold fordi deres nettverk og deres relasjoner på jobb har 

endret seg siden de flyttet utenlands”

“I min erfaring slutter mange som kommer tilbake til Norge etter et 
utenlandsopphold på grunn av uenighet og konflikt med virksomheten i 

forbindelse med lønn og skattemessige forhold”

1 - Helt uenig 2 3 4 5 - Helt enig 6 - Ikke relevant 7 - Vet ikke
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Identifiser behov

Bekreft behov og sett mål Bestem hva som må investeres og evaluer effekten

Velg ut  
kandidat Identifiser mål

Identifiser verdien for virksomheten  
og for den ansatte

Identifiser nødvendig 
støtte

Kost/nytte 
håndtering

•	Hva forsøker vi å 
oppnå?

•	Hvorfor er overføring/ 
utestasjonering den 
beste måten å nå det 
forretningsmessige 
målet på?

•	Er dette i tråd med 
våre strategiske 
prioriteter?

Definer mål inkl.:
•	forventede 

forretningsmessige 
resultater

•	forventet personlig 
utvikling

Policies for:
•	kortvarig 

utestasjonering
•	«Lokal pluss»
•	utviklingsorientert 

utestasjonering
•	Internasjonal 

overføring
•	ansatte som reiser 

mye

Forretningsmessig 
gevinst:
•	bidrag til realisering 

av forretnings-
messige mål

Utvikling av den 
ansatte:
•	faglig/teknisk 

kompetanse
•	personlig utvikling
•	utnyttelse av 

kompetanse i neste 
jobb

Relevant for:
•	personer «på vei opp i 

systemet»
•	ansatte som ønsker ny 

erfaring og personlig 
utvikling 

Mobilitetstilnærming: 
•	«Expat light»
•	fokus på utvikling
•	forvente at arbeidstager 

tar noe av kostnaden

Stilling som ikke krever 
spesielle ferdigheter

Relevant for:
•	frivillige
•	ansatte på lavere nivåer 

Mobilitetstilnærming:
•	minimale goder og 

minimal støtte
•	utsendelse lokalt/

regionalt
•	risikoen ligger hos den 

ansatte

Læringseffekt Strategisk prioritet

Relevant for:
•	fremtidige ledere 

Mobilitetstilnærming:
•	«Expat plus»
•	fokus på utvikling, 

erfaring og å beholde 
den ansatte

•	forsterkede fremtidige 
muligheter for den 
ansatte

Stilling som krever 
spesielle ferdigheter

Relevant for:
•	ansatte med sterke 

prestasjoner
•	ansatte med spesialisert 

kunnskap/ferdigheter 

Mobilitetstilnærming:
•	kortvarig utestasjonering 

eller «lokal pluss» 
•	prosjektbasert utsendelse
•	hurtig overføring

Evaluering

Hvem?

Forretningsmessig verdi

Evaluering

Global mobilitet og HR-strategi



Global mobilitet23

En effektiv strategi for global mobilitet tar hensyn til både potensiell 
kostnad og verdi av mobilitet for virksomheten. Strategien beskriver 
hvorfor man bør investere i utestasjonering/overføring av spesifikke 
ansatte eller grupper av ansatte. Den bidrar derfor til at ledere i større 
grad kan ta HR-beslutninger som er i tråd med den overordnede 
strategien. 

En global mobilitetsstrategi kan benyttes av ledere som en veiledning 
i vurderingen avhvilke stillinger som bør fylles som en del av et 
mobilitetsprogram og hvilke ansatte som er mest egnet for de ulike 
typene av utsendelser.

En forståelse av de forretningsmessige strategier bidrar til at 
mobilitetsprosesser og policies blir riktig innrettet. dersom bedriften 
har en strategi om å vokse i visse geografiske områder, vil en tilpasset 
strategi for global mobilitet kunne bygges opp rundt selskapets strategi. 
strategien for global mobilitet kan da bli utformet for å motivere ansatte 
til å ta oppdrag i slike land.
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Inpats

•	Halvparten av deltakerne i undersøkelsen har in-
pats i bedriften. Det er bred enighet om at antallet 
inpats vil øke de neste årene, på grunn av etter-
spørselen etter talenter og spisskompetanse.  

•	70 % av de spurte bedriftene henter inn uten-
landske medarbeidere for å overføre kunnskap 
og erfaring, og sikrer at de lærer selskapets krav, 
kultur og standarder. 

•	De fleste norske virksomhetene ser i tillegg ut til å 
ha færre utfordringer med inpats enn med expats.

•	Det er enkelt å overtale dem til å flytte til Norge 
og de blir i selskapet etter endt utstasjonering. 

•	Det oppfattes også enklere å håndtere juridiske 
problemstillinger med inpats enn expats, antagelig 
fordi norske bedrifter har mer erfaring med norsk 
regelverk og byråkrati.

Ca. halvparten av deltagerne har utenlandske ansatte på 
oppdrag i Norge. Som gruppe utgjør inpats i virksomhetene 
som har svart på denne undersøkelsen ca. 3000 
medarbeidere. Hvor mange av dem som har med familier vet 
vi ikke, men basert på erfaringer er det også en stor andel 
familiemedlemmer knyttet til denne gruppen.

Det er stor enighet blant respondentene om at antallet 
medarbeidere fra enheter i utlandet som overføres til oppdrag 
i Norge vil øke de neste tre årene. De fleste bedriftene ser det 
fremtidige behovet for talenter og spesialisert arbeidskraft, 
og forventer at mange av disse må rekrutteres gjennom 
virksomhetene bedriftene har i utlandet.

I praksis vil dette innebære at HR-funksjonene må 
opparbeide økt kapasitet og kompetanse på å ta inn 
utenlandske medarbeidere og utvikle systemer for kontrakter, 
myndighetskontakt, mottak, onboarding og oppfølging av en 
økende gruppe medarbeidere og deres familiemedlemmer.

Bransjene som har mange ute, går igjen med mange inpats i 
Norge. De sterkest representerte var olje og gass med 82 %, 
profesjonelle tjenester med 60 % og shippingvirksomhetene 
med 60 %.

Økning av inpats de neste tre år

7%
6%

24%

35%

19%

0%

9%

1
Helt uenig

2 3 4 5
Helt enig

6
Ikke

relevant

7
Vet ikke
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Over halvparten av deltakerne oppgir at deres inpats er 
ansatte fra datterselskaper eller utenlandske enheter. 
Syv av ti indikerer at de henter medarbeidere fra enheter 
i utlandet for å overføre kunnskap og erfaring til 
deres norske enheter, og syv av ti opplyser også at de 
overfører medarbeidere fra enheter i utlandet til Norge 
for å styrke ansattes ferdigheter og forståelse knyttet til 
den internasjonale virksomheten. Norske bedrifters bruk 
av inpats oppfyller med andre ord flere ulike formål, 
der utenlandske inpats anses som kompetansehevende 
for bedriften i Norge, og som et ledd i å heve 
kompetansenivået i virksomhetens utenlandske enheter.

Undersøkelsen gir oss ikke svar på lengden av 
arbeidsoppholdet i Norge. Vår erfaring er imidlertid 
at i den grad virksomheter bruker inpats som et ledd 
i kompetanseheving av medarbeidere og dernest i de 
utenlandske enhetene, så er ofte arbeidsoppholdet 
kortere, tilsvarende 6 – 12 måneder. Tiden brukes 
intensivt av bedriften til både faglig og kulturell 
opplæring. Innenfor olje- og gassbransjen, der 

vi også ser at det både er stor etterspørsel og 
knapphet på arbeidstakere med riktig kompetanse21, 
vet vi at selskapene i stor grad gjennomfører 
opplæringsprogrammer for utenlandsk personell, 
som deretter tilbys lokal ansettelse ved bedriftens 
enhet i utlandet. Dette bekreftes til en viss grad av 
undersøkelsen ettersom mer enn 50 % svarer at de 
overfører medarbeidere fra enheter i utlandet til Norge 
for å sikre at de lærer selskapets krav og standarder.

På denne måten avhjelper bedriften til en viss grad 
behovet for å sende kostbare norske expats på 
midlertidige oppdrag i utlandet. Selskapene søker på 
denne måten å oppnå en noe mer stabil kompetanse 
ved de utenlandske enhetene innenfor noen 
funksjoner. Det vil imidlertid alltid være behov å fylle 
flere funksjoner, slik at opplæringsprogrammer for 
utenlandske medarbeidere som regel kun vil være et 
parallelt supplement til bruken av tradisjonelle expats 
ved utenlandske enheter.

21 Deloitte oil & Gas industry rotator assignment survey report, http://www.
deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/Tax/
us_tax_Rotator_survey_results_091013.pdf

Begrunnelser for å overføre utenlandske medarbeidere til Norge

23,2 %

40,2 %

42,7 %

34,1 %

31,7 %

Fordi det er vanskelig å finne
kvalifisert norsk arbeidskraft

For å overføre kunnskap og
erfaring til enheter i Norge

For å styrke ferdigheter og
kunnskap om int. virksomhet

For å tilføre et internasjonalt
perspektiv

For å påse at internasjonale
medarbeidere lærer firmaets krav

og standarder

Helt enig/enig
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Utfordringer knyttet til bruk av inpats

Bedriftene oppfatter at det knytter seg helt andre, og færre, utfordringer til bruk av inpats enn hva som er 
tilfellet ved bruk av expats. Samlet sett fordeler svarene seg slik:

Bare et mindretall mener at det er vanskelig å overtale utenlandske medarbeidere å flytte til Norge, og kun 
1 av 20 mener at utenlandske medarbeidere i Norge slutter i virksomheten når de returnerer til hjemlandet 
sitt. I tillegg oppgir om lag 2 av 10 at de må håndtere komplekse juridiske problemer når de utformer 
arbeidskontrakter for medarbeidere som flytter til Norge.

Bildet som tegner seg er at norske bedrifter oppfatter det som langt 
mindre komplisert å ta imot utenlandske ansatte i Norge enn å sende 
norske ansatte på arbeidsoppdrag i utlandet.

Når det gjelder håndtering av juridiske problemstillinger som kontrakt, 
skatt, trygd og pensjon, samt arbeidstillatelser, så har dette sin 
naturlige forklaring i at norske bedrifter har langt mer kompetanse 
og detaljkunnskap på norsk regelverk som vil komme til anvendelse. 
Informasjon er videre langt mer tilgjengelig og enklere å forstå 
sammenlignet med tilsvarende regelverk i andre land.

Selv om undersøkelsen ikke gir oss svar på i hvilken grad inpats er i 
Norge på kortere eller lengre arbeidsopphold, har vi grunn til å anta at 
en stor del av de inpatsene som blir håndtert av bedriftene er i Norge 
på forholdsvis korte oppdrag, med varighet på opptil 12 måneder. For 
denne gruppen finnes det en rekke forenklede prosesser knyttet til 
arbeidstillatelser, selvangivelser og trygdemedlemskap. Når i tillegg norske 
bedrifter i utgangspunktet har rimelig god kompetanse på arbeidsrettslige 
forhold som vil komme til anvendelse i kontraktene, så er det ikke 
oppsiktsvekkende at bedriftene oppfatter håndteringen av inpats som 
forholdsvis oversiktlig og håndterbart.

Helt uenig Helt enig Ikke relevant Vet ikke0% 20% 40% 60% 80% 100%

“Det er vanskelig å overtale utenlandske medarbeidere til 
å flytte til Norge”

“Når utenlandske medarbeidere har vært på oppdrag i 
Norge og  returnerer tll hjemlandet sitt slutter de ofte i 

selskapet”

“Vi må ofte håndtere komplekse, juridiske utfordringer når 
vi utformer arbeidskontrakter for utenlandske statsborgere 

som flytter til Norge”

1 - Helt uenig 2 3 4 5 - Helt enig 6 - Ikke relevant 7 - Vet ikke
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