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Bakgrund

• Globaliseringen har ökat kraftigt under de senaste 

decennierna

• Sverige en del av denna utveckling

• Stora vinster i form av tillväxt och höjd 

levnadsstandard men även potentiella kostnader

– Oro för osäkrare jobb, tryck nedåt på löner och sämre 

förhandlingsposition gentemot lättrörliga multinationella 

företag

– Politiska konsekvenser



Bakgrund och syfte

• Viktigt med förståelse för globaliseringens 

arbetsmarknadseffekter för att mildra de negativa 

effekterna utan att äventyra de positiva

• Effekter skiljer sig åt för olika arbetstagare. 

Betydelsefullt att identifiera vinnare och förlorare

• Vår rapport fokuserar på svenska förhållanden och 

studerar ett antal olika arbetsmarknadsutfall



Antalet anställda i utländska företag och deras andel av antalet 

anställda i näringslivet 1980–2016.



Vår empiriska analys

• Undersöker perioden 1996-2013

• Detaljerade sammanfogade data på samtliga företag 

och ett mycket stort representativt urval av anställda

• Studerar företag med åtminstone 10 anställda i 

näringslivet

• Våra data internationellt tämligen unika (komparativ 

fördel för svenska forskare)



Våra huvudresultat (1/2)
• Globaliseringen har inneburit att många jobb flyttar 

utomlands, men också fler jobb i utlandsägda företag

• Globaliserade företag efterfrågar delvis annan 

arbetskraft än lokala företag

• Globaliseringen tenderar att leda till en ökad 

jobbpolarisering

• Företag som köps upp av utländska ägare tenderar att 

efterfråga högutbildad arbetskraft 

• Globaliseringen minskar efterfrågan på arbeten i 

Sverige med rutinartade uppgifter 



Våra huvudresultat (2/2)

• Matchningen på arbetsmarknaden har förbättrats i 

branscher med hög internationell exponering

• Globaliseringen tycks ha ökat lönerna och även 

lönespridningen på den svenska arbetsmarknaden 

• Den teknologiska utvecklingen hänger ihop med 

globaliseringen och påverkar arbetsmarknaden. 

Tenderar även att förstärka trenden att ersätta jobb 

med rutinartade uppgifter



Globaliseringens arbetsmarknadseffekter

• Förändrade globala produktionsmönster påverkar 

efterfrågan på olika typer av anställda

• Globaliseringen har skiftat mönster från att allt mer 

sker inom industrier snarare än mellan industrier



Effekter inom industrier och företag

• Inom industrier:

– Starka företag växer och svaga företag försvinner 

eller minskar

– Olika löner för likartad arbetskraft

• Inom företag:

– Att exportera eller ha utländska dotterbolag kräver 

annan typ av arbetskraft än om man bara är verksam 

lokalt

– Uppdelning av produktionskedjor inom företag (IKT)



Utveckling av yrkesfördelningen i svenskt 

näringsliv över perioden 1997–2013 (index). 

• Ytterligare en underrubrik



Skillnader mellan företagstyper i anställnings-

andelar (procent) för olika yrken (1997–2013).

Sysselsättnings

andel ak
M

ak
X

(1) (2) (3)

Yrken med högre kvalifikationsnivå

Ledningsarbetare 6,41% 0,041*** 0,030***

Teknik-/biologi-/hälsospecialister 7,72% 0,044*** 0,029***

Juridik- och finansspecialister 9,83% 0,086*** 0,049***

Tekniker 10,20% 0,043*** 0,029***

Övriga specialister 3,37% -0,010*** -0,013***

Yrken med lägre kvalifikationsnivå

Hantverkare och byggare 11,18% -0,094*** -0,049***

Maskinoperatörer 14,62% 0,028*** 0,031***

Transportoperatörer 4,03% -0,057*** -0,047***

Informationsassistenter 6,75% 0,036*** 0,030***

Service- och försäljningsarbetare 12,11% -0,079*** -0,066***

Övriga assistenter 5,13% -0,003 -0,004**

Övriga lågutbildade arbetare 8,65% -0,034*** -0,019***

Exportörer

Multinationella



Fördelning av yrken utifrån kvalifikationsnivåer i 

olika typer av företag 1997–2013



Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Globalisering och löner

• Globaliseringen har ökat lönerna

–Multinationella företag och exporterande företag 

betalar höga löner

• Mest ökar lönerna för kvalificerad arbetskraft

• Lönespridningen ökar

–Globaliseringen svarar för ungefär 30 % av 

lönespridningen



Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Globalisering, teknologi och arbetsmarknaden

• Globalisering och teknologi är intimt 

sammankopplat

• Båda ändrar efterfrågan på arbetskraft

• Ny teknologi minskar efterfrågan på arbetskraft 

som utför rutinartade uppgifter



Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

En förbättrad matchning

• Matchning mellan arbetstagare och företag har 

förbättrats i Sverige

• Matchningen påverkas positivt av ökad 

globalisering



Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mota Olle i grind – att arbeta för fortsatt öppenhet

• Svenskt välstånd bygger på globalisering

• Den tilltagande protektionismen är oroande

• EU ett lämpligt forum för svenska ansträngningar



Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Svenska arbetstagare med kinesiska löner? 

• Förbättrad utbildning är grundläggande för vårt 

välstånd

–Kvalitetsbrister på alla nivåer av svensk 

utbildning

• Vidareutbildning för ökad rörlighet mellan yrken

– Integrerad del av arbetslivet

–Finansieringsfrågan måste lösas



Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Flyttlassens tid

• Urbaniseringen kommer att fortsätta och förstärkas

–De växande näringarna frodas i miljöer där möten 

och kontakter är lätta att få till stånd

• Kommer att ställa krav på stora investeringar i våra 

tätorter

–Bostäder, infrastruktur, samhällsservice


