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Förord

En vanligt förekommande syn på globaliseringen är att sys-
selsättningen i de industrialiserade länderna hotas. Enligt 
föreliggande rapport är det mer troligt att globaliseringen 
leder till ökad sysselsättning. Samtidigt kan globaliseringen 
antas leda till betydande inkomstomfördelningar. 

I rapporten diskuteras hur väl lämpade olika system är 
att hantera globaliseringens fördelningseffekter. Författa-
ren presenterar en rad konkreta förslag på åtgärder som 
motverkar dessa omfördelningseffekter. Ett sådant är av-
gångsbidrag till alla uppsagda, oberoende av om dessa blir 
arbetslösa eller inte. Till skillnad från en mer generös ar-
betslöshetsförsäkring skulle en sådan reform inte försvaga 
incitamenten att aktivt fortsätta söka arbete. En annan idé 
som lyfts fram är en löneförsäkring som under en tid kom-
penserar arbetstagare för lägre inkomster vid byte av jobb. 

Rapporten har författats av professor Lars Calmfors, In-
stitutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, 
som även är ledamot i Globaliseringsrådet och ordförande 
i Finanspolitiska rådet. Författaren svarar helt och hållet 
själv för de analyser och rekommendationer som lämnas i 
rapporten.

Stockholm i december 2008
Pontus Braunerhjelm 
Huvudsekreterare i Globaliseringsrådet
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1. Inledning  

Ett centralt inslag i globaliseringsdebatten är rädslan för att ökad kon-
kurrens från låglöneländer ska leda till färre jobb hos oss. Det skulle 
kunna ske genom importkonkurrens, utflyttning av verksamheter 
(”offshoring”) eller arbetskraftsinvandring. Farhågorna för jobben i den 
allmänna debatten står i skarp kontrast till den traditionella synen på 
globalisering bland ekonomer: att internationell marknadsintegration 
leder till välfärdsvinster för alla länder. Enligt detta synsätt ger handel 
upphov till en önskvärd specialisering. Enligt den ”gamla” handelsteorin 
grundas specialiseringen på komparativa fördelar till följd av skillnader 
i teknologi eller i den relativa tillgången på olika produktionsfaktorer. 
Nyare handelsteori betonar i stället hur handel ger större möjligheter 
att utnyttja stordriftsfördelar. Alternativt kan ökad marknadsintegra-
tion leda till välfärdsvinster genom att kapital och arbetskraft rör sig 
över nationsgränserna och då kan utnyttjas mer effektivt.

En brist i traditionell handelsteori är emellertid att risken för att 
internationell marknadsintegration ska leda till arbetslöshet helt en-
kelt definierats bort. Gängse teoretiska modeller utgår från att syssel-
sättningen inte påverkas, därför att lönerna är så flexibla att de alltid 
anpassar sig till förändringar i efterfrågan. Man utgår också från att 
arbetskraften är så rörlig att de arbetstagare som friställs i en bransch 
alltid kan få jobb någon annanstans. Detta är uppenbarligen orealis-
tiska antaganden. Under det senaste decenniet har det därför skett en 
teoriutveckling som betonar hur ökad handel med låglöneländer fak-
tiskt kan leda till arbetslöshet på arbetsmarknader med stela löner och 
hinder för arbetskraftens rörlighet. Det har blivit ett standardargument 
att låglönekonkurrens som minskar efterfrågan på lågutbildad arbets-
kraft bidrar till ökade löneskillnader i USA och andra anglosachsiska 
länder med flexibla arbetsmarknader, men också till högre arbetslöshet 
i den majoritet av västeuropeiska länder där lönerna är mer trögrörliga. 
I den svenska debatten har sådana tankegångar förts fram i bland annat 
en uppmärksammad artikel av Persson och Radetzki (2006).
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Syftet med denna rapport är att ingående analysera hur ökad mark-
nadsintegration med låglöneländerna kan komma att påverka syssel-
sättningen i Sverige och andra västeuropeiska länder där fackliga or-
ganisationer har starkt inflytande på lönebildningen och de offentliga 
välfärdssystemen är förhållandevis generösa. Jag kommer att använda 
begreppen marknadsintegration med låglöneländer och globalisering 
som synonymer för varandra. Jag fokuserar på de effekter som upp-
kommer till följd av ökad handelsintegration och ökad kapitalrörlighet. 
Däremot analyserar jag inte konsekvenserna av ökad arbetskraftsrörlig-
het, eftersom arbetsmarknaderna i hög- och låglöneländer fortfarande 
är långt mindre integrerade än produkt- och kapitalmarknaderna.

Min huvudsats är att det inte finns något stöd för att globaliseringen 
har negativa effekter på sysselsättningen i Sverige och andra höglöne-
länder. Effekten kan mycket väl vara den motsatta, det vill säga att den 
ökade marknadsintegrationen med låglöneländer bidrar till att öka 
sysselsättningen hos oss. Orsaken är att globaliseringsprocessen kan 
antas påverka arbetsmarknadens sätt att fungera. I den mån arbets-
marknaden blir mer flexibel, så motverkas en del av de faktorer som 
idag håller tillbaka sysselsättningen. Det finns mycket som talar för 
att sådana positiva effekter på sysselsättningen kan dominera över de 
negativa effekter som hittills fått mest uppmärksamhet.

 Eventuella positiva sysselsättningseffekter innebär emellertid inte 
att globaliseringen är problemfri från arbetsmarknadssynpunkt. Tvärt-
om kan positiva sysselsättningseffekter bero på att ökad internationell 
marknadsintegration förskjuter inkomstfördelningen mellan arbete 
och kapital till nackdel för löntagarna och ökar löneskillnaderna mel-
lan hög- och lågavlönade. Det är förmodligen en oönskad utveckling 
enligt de flestas värderingar. Det kan motivera statliga eller andra kol-
lektiva ingrepp i syfte att se till att alla grupper får del av de samhälls-
ekonomiska totalvinster som globaliseringen skapar. 

Interventioner för att motverka globaliseringens fördelningseffekter 
innebär emellertid svåra avvägningsproblem. Det gäller till exempel en 
generös arbetslöshetsförsäkring och jobbskatteavdrag som tydligare än 
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idag riktas mot lågavlönade. Kollektiva försäkringssystem med generösa 
avgångsbidrag vid uppsägningar är sannolikt en lämpligare väg. Arbets-
marknadsutbildning bör spela en viktig roll, men den kan behöva be-
drivas i andra former än tidigare: större kunskapskrav kan till exempel 
ställa krav på längre kurser och andra huvudmän än Arbetsförmed-
lingen bör kanske spela en större roll. En intressant idé är slutligen kol-
lektiva löneförsäkringar, men dessa har både för- och nackdelar.

Rapporten är disponerad på följande sätt. Avsnitt 2 ger en kortfat-
tad översikt av hur den internationella marknadsintegrationen ökat 
under de senaste decennierna. Avsnitt 3 sammanfattar de teoretiska 
argumenten för att globaliseringen kan leda till högre arbetslöshet i 
Västeuropa. Avsnitt 4 ifrågasätter denna analys och lyfter fram ett an-
tal argument för att ökad marknadsintegration med låglöneländerna i 
stället kan ha positiva sysselsättningseffekter. Avsnitt 5 sammanfattar 
kortfattat den existerande empiriska forskningen om globaliseringens 
arbetsmarknadseffekter, medan avsnitt 6 rapporterar några nya försök 
att studera dessa. Avsnitt 7 slutligen diskuterar olika metoder att mot-
verka globaliseringens troliga inkomstfördelningseffekter. 
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2. Några mått på globaliseringen

Olika aspekter av globaliseringen har dokumenterats på många håll, 
men det kan ändå vara lämpligt att inledningsvis redovisa några vanli-
gen använda mått. Dessa kommer också att användas i avsnitt 6 för att 
studera sambandet mellan globalisering och sysselsättning. Som disku-
terades ovan fokuserar jag på den ökade handelsintegrationen och den 
ökade kapitalrörligheten.

2.1 Den ökade handelsintegrationen

Figur 1 visar hur utrikeshandelsberoendet (export + import som andel 
av BNP) utvecklats inom EU15 och hela OECD sedan 1960. Siff-
rorna är vägda genomsnitt av utrikeshandelsberoendet för de enskilda 
länderna och visar därför omfattningen av handel både inom dessa 
ländergrupper och mellan dessa och resten av världen. Diagrammet 
visar på en kraftig trendmässig ökning av utrikeshandeln. För EU15 
ökade utrikeshandelsberoendet från 37 till 78 procent mellan 1960 
och 2006, medan det för hela OECD ökade från 22 till 46 procent.1  
Expansionen av handeln har varit mycket snabbare under de senaste 
femton åren än under föregående femtonårsperiod.

 

1 Siffran 46 procent för hela OECD avser 2005 och inte 2006.
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Figur 1: Utrikeshandel i procent av BNP

Not: Utrikeshandeln utgör summan av export och import. Siffrorna för EU15 och OECD är BNP-vägda 
genomsnitt för de enskilda länderna. EU15 utgörs av de femton länder som var EU-medlemmar före 
utvidgningen 2004. OECD utgörs av alla OECD-länder utom Island, Mexiko, Polen, Slovakien, Tjeckien 
och Ungern.
Källa: World Development Indicators. 

Av Tabell 1 framgår att den ökade handeln är ett fenomen som gäller 
för alla de mest utvecklade länderna. Sveriges utrikeshandelsberoende 
är större än för EU15 i genomsnitt (94 mot 78 procent år 2006). Det 
svenska utrikeshandelsberoendet har också ökat något snabbare än 
för EU15 (en ökning med 49 procentenheter eller med 109 procent 
sedan 1960 att jämföra med en ökning med 39 procentenheter eller 
med 100 procent).
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Belgien 78 119 169 173  

Danmark 63  66 82 101  

Finland 44  66 76  82 

Frankrike 26  43 56  55 

Grekland  24 51  58 46 

Irland  65 106 176 150  

Italien 26  46 56  57 

Luxemburg 177 196 291 326  

Nederländerna  92 104 130 140  

Portugal  36 60  75 70 

Spanien 15  32 62  5 8 

Storbritannien  42 52  5 8 62 

Sverige 45  60 89  94 

Tyskland  52  67 85 

Österrike 48  74 92 110  

EU15  39 55  71 78 

     

Australien  29 33  46 42 

Japan 21  28 20  27 

Kanada  55  87 72 

Korea 16  73 87  85 

Norge  73 80  77 75 

Nya Zeeland  60  72 58 

Schweiz 53  73 88  89 

USA 10  21 26  27 

OECD  20 40  44 46 

Tabell 1: Utrikeshandeln i procent av BNP

Not: För Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, USA och OECD avser data i den sista 
kolumnen 2005. Se också Figur 1. 
Källa: World Development Indicators.

 1960    1980    2000   2006   
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Figur 2 visar i stället hur höglöneländernas handel med låglönelän-
derna utvecklats. De senare definieras som länder vilka varken är med 
i OECD eller OPEC. Det framgår att handeln med låglöneländer fort-
farande är ganska begränsad: den utgör 8–9 procent av BNP för både  
EU15 och OECD i genomsnitt. Men handeln har ökat i snabb takt 
sedan slutet av 1980-talet. Enligt Figur 3 har den andel av den totala 
importen till EU15 och OECD som låglöneländerna svarar för suc-
cessivt växt: 2004 utgjorde den i genomsnitt nästan 29 procent för 
OECD och nästan 19 procent för EU15.
 

Figur 2: Utrikeshandeln med låglöneländer i procent av BNP

Not: Låglöneländer definieras som länder som varken är med i OECD eller OPEC Se Figur 1.
Källa: OECD STAN Bilateral Trade Database.och EEAG (2008).
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Figur 3: Import från låglöneländer i procent av total import 

Not: Se Figurerna 1 och 2.
Källa: OECD STAN Bilateral Trade Database och EEAG (2008).
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Tabell 2: Import från låglöneländer som andel av BNP

 1990      2000   2004    

  Belgien 5,7 10,6  10,5 

Danmark 2,4 3,4 4,0 

Finland 3,3 6,3 7,9 

Frankrike 2,4 3,6 3,7 

Grekland  2,8  4,6  4,9 

Irland  2,0  7,1  5 ,2 

Italien 2,5 3,9 4,1 

Nederländerna 5,6 8,7 11,1  

Portugal  3,4  3,2  3,3 

Spanien 2,0 4,1 4,3 

Storbritannien 2,6 4,3 4,4 

Sverige 1,9 3,3 3,4 

Tyskland  2,9  4,4  4,7 

Österrike  3,4  4,2 

EU15  2,7  4,5  4,9 

    

Australien  2,3  5,4  6,2 

Japan 2,4 3,4 4,6 

Kanada  1,5  3,4  4,1 

Korea 0,0 10,9  12,1 

Norge 3,6 3,1 3,2 

Nya Zeeland 2,8 5,7 6,2 

Schweiz 2,4 3,6 2,5 

USA 2,2 3,8 4,4 

OECD  2,4  4,1  4,8 

 
Not: Se Figurerna 1 och 2.
Källa: OECD STAN Bilateral Trade Database och EEAG (2008).

Tabell 2 visar importen från låglöneländer till enskilda länder. Impor-
ten från låglöneländer som andel av BNP har växt i alla de inkluderade 
länderna utom Norge. Sveriges import från låglöneländer är mindre 
än för både EU15 och OECD i genomsnitt: den svenska siffran var 
2004 3,4 procent, vilket ska jämföras med 4,9 procent för EU15 och 
4,8 procent för OECD som helhet. Den procentuella ökningstakten i 
handeln med låglöneländerna sedan 1990 har varit ungefär densamma 
för Sverige (79 procent) som för EU15 i genomsnitt (81 procent) men 
betydligt högre än för OECD i genomsnitt (50 procent). 
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Tabell 3: Import från låglöneländer i procent av total import

Not: Se Figurerna 1 och 2.
Källa: OECD STAN Bilateral Trade Database och EEAG (2008).

Belgien 9,4 14,1  13,1 

Danmark 9,7 12,3  14,6 

Finland 16,4  22,4 29,2 

Frankrike 12,4  15,5 17,7 

Grekland  11,8 17,1  19,5 

Irland  4,5  13,4 15,3 

Italien 15,4  17,5 20,0 

Nederländerna 12,2  1 8,3 26,1 

Portugal  9,5  8,6  10,6 

Spanien 11,5  14,9 17,2 

Sverige 8,3 10,2  11,9 

Storbritannien 11,6  18,1 20,6 

Tyskland 1 3,8 16,6  18,2 

Österrike  9,4  11,0 

EU15  12,4 16,2  18,7 

    

Australien  18,4 31,0  37,6 

Japan 31,8  42,2 46,6 

Kanada  7,4  10,0 14,6 

Korea 0,0 31,3  36,7 

Norge 15,3  14,7 16,9 

Nya Zeeland 13,0  21,0 26,8 

Schweiz 7,9 10,3  8,3 

USA 24,4  29,8 33,7 

OECD  19,6 27,0  28,8 

 1990      2000   2004    

Tabell 3 visar hur importen från låglöneländer ökat som andel av den 
totala importen i alla de inkluderade länderna. Låglöneländerna sva-
rade 2004 för 19 procent av importen till EU15 i genomsnitt och 29 
procent av importen till OECD i genomsnitt. För Sverige var siffran 
betydligt lägre, cirka 12 procent.
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Ett uppmärksammat fenomen är den ökning av den vertikala specia-
liseringen mellan länder som har ägt rum. Tekniska framsteg både i 
fråga om fysiska transporter och informationsöverföring har gjort det 
allt förmånligare att splittra upp förädlingskedjan mellan olika län-
der. Det råder viss begreppsförvirring i både den allmänna debatten 
och forskningen: termerna internationell outsourcing och offshoring har 
båda kommit att användas för att beteckna utflyttning av tidigare 
produktionsled i förädlingsvärdekedjan till utlandet.2 Jag kommer att 
använda termen internationell outsourcing för att beteckna import av 
intermediära produkter från utlandet som används i senare inhemska 
produktionsled (oberoende av om denna import sker från fristående 
företag eller produktionsenheter i samma koncern). I den mån jag 
använder termen offshoring syftar den på utflyttning av produktion 
inom en och samma koncern oberoende av om den avser produktion 
av intermediära varor eller färdigvaror.

Ett stort antal studier har uppmärksammat den ökning som skett av 
internationell outsourcing (se till exempel EEAG 2006 eller OECD 
2007). För Sveriges del har detta senast dokumenterats av Ekholm 
(2008) som visar hur importen av insatsvaror i förhållande till försälj-
ningsvärdet ökat i tillverkningsindustrin. Ökningen i procentenheter 
är något större för importen från låglöneländer än för importen från 
höglöneländer. 3 

2 Detta har diskuterats av bland andra Andersson med flera (2006), Ekholm (2006) och Blinder (2007).
3 Den totala importen av insatsvaror i förhållande till försäljningsvärdet i tillverkningsindustrin ökade 
mellan 1995 och 2003 från 9,2 till 10,4 procent. Importen från höglöneländer ökade från 8,8 till 9,3 
procent av försäljningsvärdet och importen från låglöneländer från 0,4 till 1,1 procent. Ökningstakten för 
importen från låglöneländer var således mycket högre (cirka 179 procent) än ökningstakten för importen 
från höglöneländer (cirka 57 procent). Ekholm använder termen offshoring för att beteckna vad jag kallar 
internationell outsourcing ovan.
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2.2 Den ökade kapitalrörligheten

Omfattningen av utländska direktinvesteringar är ett vanligt använt 
mått på internationell kapitalrörlighet. Man brukar skilja mellan ho-
risontella och vertikala utländska direktinvesteringar. Horisontella di-
rektinvesteringar sker huvudsakligen mellan länder på samma utveck-
lingsnivå och görs för att företagen ska få bättre tillträde till utländska 
marknader genom att produktionen flyttas närmare konsumenterna. 
Vertikala direktinvesteringar syftar i stället till att utnyttja produk-
tionsfördelar i form av lägre produktionskostnader i andra länder, till 
exempel till följd av lägre löner.

Figur 4 visar den dramatiska ökning av de utländska direktinves-
teringarna från höglöneländer som skett sedan början av 1980-talet. 
För EU15 i genomsnitt ökade kvoten mellan stocken av direktinveste-
ringar i utlandet och inhemsk BNP från 6 till 40 procent mellan 1980 
och 2005. För OECD i genomsnitt skedde en ökning från drygt 6 till 
knappt 27 procent under samma period. Med en kvot på 56,5 procent 
låg Sverige 2005 betydligt över genomsnittet för EU15, vilket fram-
går av Tabell 4. Ökningen sedan 1980 har varit mycket snabbare för 
Sverige än för EU15 i genomsnitt (cirka 53 procentenheter eller 1917 
procent (!) att jämföra med 24 procentenheter eller 56,5 procent).
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Figur 4: Stocken direktinvesteringar i utlandet i procent av inhemsk 
BNP

 

Not: Se Figurerna 1 och 2.
Källa: OECD STAN Bilateral Trade Database och EEAG (2008).
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Tabell 4: Stocken direktinvesteringar i utlandet i procent av inhemsk BNP

Not: Se Figurerna 1 och 2.
Källa: UNCTAD FDI Database.

 1980 1990      2000   2005   

Belgien och  
Luxemburg 4,8 19,4  72,5  

Danmark 3,0 5,5 46,2

Finland  1,4  8,2  43,5 

Frankrike 3,5 9,0 33,5

Grekland  3,4 5,4 

Irland  36,4  2 9,4 

Italien 1,6 5,5 16,8

Nederländerna  23,6 36,3  82,4 

Portugal  1,7  1,3  18,4 

Spanien 0,8 3,0 28,9

Storbritannien  15,0 23,2  62,4 

Sverige 2,8 21,1  51,4 

Tyskland  4,8  9,1  29,0 

Österrike 0,7 2,9 12,8

EU15  6,0  11,7 38,2

   

Australien  3,0  9,8  22,0 

Japan 1,8 6,6 5,9 

Kanada 8,9 14,8  33,3 

Korea 0,2 0,9 5,2 

Norge 0,9 9,4 217,2 

Nya Zeeland  2,3  14,7 16,3

Schweiz 19,4  28,0 93,4 

USA 7,8 7,5 13,5

OECD  6,2  9,5  22,6 
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Tabell 5 visar att för de flesta – men inte alla – höglöneländer har di-
rektinvesteringarna i utlandet ökat snabbare i låglöneländer än i andra 
höglöneländer. Undantagen är Italien, Nederländerna, Storbritannien 
och Australien. I övriga länder svarade direktinvesteringarna i låglöne-
länder för en större andel av de totala direktinvesteringarna i utlandet 
år 2003 än år 1994. Ökningen för Sverige var jämförelsevis mycket 
stor (från knappt 2,7 till 8,9 procent).

 Procent av BNP Procent av den totala  
   stocken direktinvesteringar

 1994 2003     1994   2003  

Tabell 5: Stocken direktinvesteringar i låglöneländer i procent av BNP 
och i procent av den totala stocken direktinvesteringar i utlandet

Not: För Finland, Norge och Österrike saknas siffror för 2003. I stället anges siffror för 2002 (Finland 
och Österrike) respektive 2001 (Norge). Se också Figurerna 1 och 2.
Källa: UNCTAD FDI Database.
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Omfattningen av utländska direktinvesteringar i låglöneländer utgör 
en grov indikator på graden av internationell kapitalrörlighet i förhål-
lande till dessa. Men detta mått säger mycket litet om i vilken ut-
sträckning realkapital omallokerats från höglöne- till låglöneländer. 
För att besvara den frågan behövs data över den totala kapitalstocken 
i olika länder. Men kapitalstocksdata är ofta av låg kvalitet, inte minst 
i låglöneländerna, vilket gör det svårt att uppskatta hur världens totala 
realkapitalstock fördelar sig mellan olika regioner och hur denna för-
delning förändrats över tiden.

Det är emellertid klart att investeringarnas fördelning mellan olika 
regioner har förändrats i betydande omfattning över tiden. Figur 5 
visar att låglöneländerna fortfarande svarar för endast cirka 30 pro-
cent av den totala kapitalbildningen i världen, men också att denna 
andel ökat med cirka 20 procentenheter mellan 1970 och 2006. Det 
framgår av Figur 6 att denna förändring till stor del förklaras av ökade 
investeringar i Kina.

Not: Låglöneländer definieras som länder som varken är med i OECD eller OPEC.
Källa: UNCTAD FDI Database
 

Figur 5: Låglöneländernas andel av världens bruttoinvesteringar
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Figur 6: Olika regioners andel av världens bruttoinvesteringar

Not: Övriga Asien inkluderar alla länder i Syd-, Öst- och Sydostasien utom Japan och Kina.
Källa: UNCTAD FDI Database.
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3. Argument för att globaliseringen kan 
minska sysselsättningen

Det finns två huvudargument för att marknadsintegration med låglö-
neländerna kan minska sysselsättningen i höglöneländerna. Ett första 
synsätt betonar att det krävs en flexibel lönebildning om en hög syssel-
sättning ska kunna bibehållas när ändrade handelsmönster förskjuter 
efterfrågan mellan olika sektorer. Om sådana löneanpassningar nedåt 
inte är möjliga kommer arbetslöshet att uppstå. Ett andra synsätt 
framhåller i stället att globaliseringen innebär en snabbare struktur-
omvandling som i sig leder till mer friktionsarbetslöshet.

3.1 Heckscher-Ohlin-modellen 

Det traditionella teoretiska verktyget för att analysera handelsintegra-
tion är den så kallade Heckscher-Ohlin-modellen, ursprungligen for-
mulerad av de svenska ekonomerna Eli Heckscher och Bertil Ohlin. I 
den enklaste versionen antar man att det finns två produktionsfakto-
rer, två sektorer som producerar var sin vara genom att använda de två 
produktionsfaktorerna i olika proportioner och två regioner med olika 
tillgång till de två produktionsfaktorerna i förhållande till varandra. 
Anta att de två produktionsfaktorerna är kapital och arbetskraft. Kalla 
den sektor som använder mest kapital i förhållande till arbetskraft för 
den kapitalintensiva sektorn och den andra sektorn för den arbetsin-
tensiva sektorn. Benämn slutligen den region som har mest kapital i 
förhållande till arbetskraft Väst och den andra regionen Öst.

Läroböcker i handelsteori brukar innehålla följande resonemang.4  
I utgångsläget handlar de två regionerna inte med varandra. Relativ-
priserna mellan de två varorna skiljer sig därför mellan regionerna. 
Den kapitalintensiva varan är relativt sett billigare i Väst, som har 
bättre förutsättningar att producera den än Öst. När de två regio-

 4 Se till exempel Caves med flera (2007) eller Krugman och Obstfeld (2008).
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nerna börjar handla med varandra utjämnas priserna: relativpriset för 
den kapitalintensiva varan stiger i Väst och faller i Öst. I Väst ökar då 
lönsamheten i den kapitalintensiva sektorn och mer kapital och ar-
betskraft flyttar till denna sektor. I Öst sker det omvända. Väst börjar 
exportera den kapitalintensiva varan till Öst och importerar i gengäld 
den arbetsintensiva varan därifrån. I Väst innebär omfördelningen från 
arbetsintensiv till kapitalintensiv produktion en nettoökning av efter-
frågan på kapital och en nettominskning av efterfrågan på arbetskraft. 
Om faktorpriserna är flexibla, blir följden att lönen faller i förhållande 
till priset på kapital (och båda varupriserna) i Väst. Motsatt förskjut-
ning i faktorpriserna sker i Öst.

Utifrån detta resonemang bör man alltså vänta sig att den ökade 
handeln med låglöneländerna (med lite kapital i förhållande till arbets-
kraft) ska reducera lönerna i förhållande till avkastningen på kapital 
i de mest utvecklade länderna (med mycket kapital i förhållande till 
arbetskraft). Analysen har därför använts för att förklara den förskjut-
ning av inkomstfördelningen från arbetskraft till kapital som tycks ha 
ägt rum i OECD-länderna från början av 1980-talet (se till exempel 
IMF 2007). Denna förskjutning illustreras i Figur 7.

Figur 7: Arbetskraftens inkomstandel i höglöneländerna

 
Not: Inkomstandelen för de anställda anger total ersättning för anställda som andel av förädlingsvärdet. 
Inkomstandelen för arbetskraften anger total ersättning för arbetskraften (inkluderande både anställda 
och egenföretagare) som andel av förädlingsvärdet. Höglöneländerna innefattar Australien, Belgien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritan-
nien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike.
Källa: IMF (2007).
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Ett annat sätt att använda Heckscher-Ohlin-modellen är att i stället 
skilja mellan produktionsfaktorerna högutbildad arbetskraft (human-
kapital) och lågutbildad arbetskraft. Om Väst har mer högutbildad ar-
betskraft i förhållande till lågutbildad än Öst, blir slutsatsen att handel 
mellan de två regionerna sänker relativlönen för lågutbildade i Väst 
och höjer den i Öst. Detta resonemang har använts för att förklara de 
ökade löneskillnader som under de senaste decennierna uppkommit 
i särskilt USA och övriga anglosachsiska länder, men också på andra 
håll. Dessa tendenser illustreras i Figur 8.

Figur 8: Inkomstskillnader i olika länder

Not: Inkomstskillnaderna mäts som kvoten mellan lönen för den 90:e och den 10:e percentilen i  
inkomstfördelningen.
Källa: OECD.
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Enligt Heckscher-Ohlin-modellen leder handel mellan två områden 
till aggregerade välfärdsvinster för båda, därför att produktionsfakto-
rerna används mer effektivt när varje region kan öka produktionen i 
den sektor där den har en komparativ fördel på grund av skillnaderna 
i faktortillgångar. Men samtidigt innebär förändringarna i relativa fak-
torersättningar att det i varje region finns både vinnare och förlorare. 
Men de samlade välfärdsvinsterna gör det alltid i princip möjligt att 
kompensera förlorarna, så att alla kan tjäna på handeln. 

Det är också välkänt från handelsteorin att handel och faktorrörlig-
het kan vara substitut för varandra. Så till exempel kan en omflyttning 
av kapital från Väst till Öst ge upphov till samma välfärdseffekter och 
samma förändring av de relativa faktorersättningarna som analysera-
des ovan.5 

Handel och lönestelhet

De aggregerade positiva välfärdseffekterna av handel enligt analysen 
ovan förutsätter att lönerna anpassar sig. Men om sådana löneanpass-
ningar inte äger rum, kan välfärdsvinsterna utebli. Om den minskning 
av nettoefterfrågan på arbetskraft i Väst som skedde i exemplet ovan 
inte tillåts reducera reallönen (i förhållande till vad den annars skulle 
ha blivit), blir följden i stället arbetslöshet där. Det minskade resursut-
nyttjandet innebär då att regionens samlade realinkomst blir mindre 
än den var i utgångsläget utan handel.

Paradoxalt nog leder sådana lönestelheter till att handeln expan-
derar mer än om lönerna är flexibla. Orsaken är att de stela lönerna i 
Väst håller uppe världsmarknadspriset på den arbetsintensiva varan. 
Därmed ökar relativpriset på denna vara mer i Öst än vad som annars 
skulle blivit fallet och denna region ökar därför produktionen – och 
exporten till Väst – mer än man annars skulle ha gjort. I Väst skär man 

5 Se till exempel Seidel (2007) eller Krugman och Obstfeld (2008).
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på grund av de stela lönerna ner produktionen av den arbetsintensiva 
varan mer än vad man skulle ha gjort med flexibla löner och ökar 
samtidigt produktionen och exporten av den kapitalintensiva varan 
mer.6 Lönestelhet leder därför till överspecialisering och överexpansion 
av handeln. Detta innebär att en stor ökning av exporten från hög-
löne- till låglöneländer inte nödvändigtvis utgör en indikation på en 
väl fungerande anpassning till förändringarna i världsekonomin.

Resonemang av detta slag har använts för att förklara hur den ökade 
handeln med låglöneländer i kombination med trögrörliga löner kan 
ha bidragit till arbetslösheten i Västeuropa. Resonemanget utveckla-
des först av Krugman (1995) på basis av ett tidigare bidrag av Brecher 
(1974) och har sedan blivit ett standardargument bland ekonomer i 
globaliseringsdebatten. Ett typiskt exempel är Persson och Radetzki 
(2006). Krugmans analys var i termer av låg- respektive högutbildad ar-
betskraft, men analysen har också tillämpats på arbetskraften som hel-
het i förhållande till kapital av bland andra Davis (1998), Sinn (2003, 
2005, 2006), EEAG (2005), Calmfors (2006) och Seidel (2007). Ar-
gumentationen har då varit att faktorer som starka fackföreningar och 
kollektivavtal, lagstiftade minimilöner, generösa ersättningsnivåer och 
långa ersättningsperioder i arbetslöshetsförsäkringen samt höga skatter 
på arbetsinkomster skapar höga ”golv” för reallönerna som förhindrar 
de löneanpassningar som kan krävas för att den ökade låglönekonkur-
rensen inte ska påverka sysselsättningen negativt.

3.2 Snabbare strukturomvandling

Ett annat argument för att globaliseringen kan minska sysselsättningen 
betonar i stället de matchningsproblem på arbetsmarknaden som kan 
uppkomma när arbetskraft ska flytta från stagnerande till expande-
rande sektorer. 

6 Detta följer av det så kallade Rybczinskyteoremet. Enligt detta leder ett minskat utnyttjande av en produk-
tionsfaktor i Heckscher-Ohlin-modellen till en minskning av produktionen av den vara som använder produk-
tionsfaktorn mest intensivt och till en ökning av produktionen av den andra varan.
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Arbetslöshet kan ses som resultatet av de flöden in och ut ur syssel-
sättning som hela tiden äger rum. I en jämvikt med oförändrad arbets-
löshet måste inflödet i arbetslöshet vara lika med utflödet. Om inflö-
det blir större till följd av att arbetsintensiva sektorer krymper, måste 
arbetslösheten öka om det inte sker en lika stor ökning av flödet ut ur 
arbetslöshet till nya jobb i de kapitalintensiva sektorer som expande-
rar. Men det sker inte om den arbetskraft som friställs i de stagnerande 
sektorerna saknar den kompetens som efterfrågas i de expanderande 
sektorerna: i så fall föreligger en ”mismatch” mellan lediga platser och 
arbetslösa. Även om de arbetslösa kan förvärva den kompetens som 
efterfrågas, tar detta tid och därför ökar inte utflödet ur arbetslösheten 
lika mycket som inflödet. Följden blir ökad friktionsarbetslöshet. 

En sådan ökning av friktionsarbetslösheten kan vara både temporär 
och permanent. Ökningen är temporär om det är fråga om en ”en-
gångsanpassning” som en följd av att Kina, Indien och länder i det gam-
la sovjetblocket inträtt i världshandelssystemet. Men även en sådan 
”engångsanpassning” kan dra ut över lång tid, kanske flera decennier. 7 

En alternativ tolkning är att en ökad marknadsintegration med låg-
löneländerna innebär en permanent högre strukturomvandlingstakt. 
Orsaken är att komparativa för- och nackdelar över tiden kommer att 
förändras i snabbare takt än tidigare när låglöneländerna gradvis för-
värvar nya teknologier och får en allt bättre utbildad befolkning. I så 
fall blir också ökningen av friktionsarbetslösheten permanent.

Ljungqvist och Sargent (2006) har analyserat hur en permanent 
högre strukturomvandlingstakt (mer ”ekonomisk turbulens”) kan öka 
arbetslösheten. Enligt deras analys innebär en snabbare strukturom-
vandling att de arbetslösas kunskaper deprecierar snabbare. Det redu-
cerar den lön som en arbetsgivare är beredd att betala på ett nytt jobb. 
Därmed kan den effektiva ersättningsgraden i arbetslöshetsförsäkringen 
(arbetslöshetsersättningen i förhållande till lönen på ett nytt jobb) bli 
mycket högre än den formella ersättningsgraden (arbetslöshetsersätt-
ningen i förhållande till den tidigare lönen). Följden kan bli att reser-
vationslönen – den lägsta lönen till vilken en arbetslös är beredd att ta 

7 Freeman (1995) och Blinder (2007) företräder denna syn.
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ett jobb – kommer att överstiga den lön en arbetsgivare är beredd att 
betala. Färre nya jobb kommer då att tillskapas och arbetslösheten sti-
ger. Problemet kan förvärras av en strikt anställningsskyddslagstiftning, 
eftersom den minskar företagens drivkrafter att tillskapa nya jobb om 
det – till exempel på grund av en generös arbetslöshetsersättning – 
inte går att övervältra kostnaderna för den på arbetstagarna genom 
lägre löneökningar.

Ljungqvist och Sargents analys har fått stor uppmärksamhet bland 
ekonomer. Det beror inte minst på att det är en allmänt spridd upp-
fattning att strukturomvandlingen idag går snabbare än tidigare. En 
svaghet i deras analys är emellertid att det varit svårt att finna empi-
riska belägg för att detta verkligen är fallet i OECD-länderna. Detta 
förefaller gälla i stort sett oberoende av vilka mått som man använder: 
förändringar i branschsammansättning, summan av jobbskapande och 
jobbförstörelse, genomsnittlig anställningstid eller yrkesmässig rörlig-
het.8 Bilden tycks vara densamma för Sverige.9 Vad vi vet är att fri-
ställda – och då särskilt de som friställts till följd av ökad handelskon-
kurrens – ofta får vidkännas betydande löneminskningar på sina nya 
jobb, men det är oklart om dessa är större än tidigare.10

8 Se till exempel OECD (2005, 2006, 2007), Shniper (2005), Blanchard (2006), Davis med flera (2006), 
Moscarini och Thomsson (2007) respektive WTO-ILO (2007). Jobbskapande och jobbförstörelse mäts 
som summan av sysselsättningsökningar respektive summan av sysselsättningsminskningar på arbetsstäl-
lenivå.
9 Se till exempel OECD (2006) och Gartell med flera (2007).
10 Se översikten av empirisk evidens angående detta i Ljungqvist och Sargent (2006). Se också till exempel 
Kletzer (2004).
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4. Sex argument för varför 
globaliseringen kan bidra till ökad 
sysselsättning i Västeuropa

Enligt diskussionen i avsnitt 3 är huvudskälet till ekonomers oro för 
att globaliseringen ska påverka sysselsättningen i Västeuropa negativt 
att verkligheten avviker så kraftigt från de antaganden om löneflexibi-
litet som görs i traditionell handelsteori. Om faktorer som hög fack-
lig organisationsgrad, hög täckningsgrad för kollektivavtal, otillräcklig 
konkurrens på marknaderna för varor och tjänster, lagstiftade mini-
milöner, generös arbetslöshetsersättning och höga skatter gör lönerna 
trögrörliga, ökar enligt detta synsätt risken för att ändrade handels-
mönster ska leda till högre arbetslöshet.

Men man kan också anlägga ett annat perspektiv. Det är ett all-
mänt vedertaget synsätt bland arbetsmarknadsekonomer att ”arbets-
marknadsinstitutionerna” i Västeuropa i sig, eller i samspel med tidi-
gare makroekonomiska störningar, varit en central faktor bakom den 
sedan början av 1980-talet jämförelsevis höga arbetslösheten. En lika 
naturlig utgångspunkt kan därför vara att fråga sig hur existerande 
lönestelheter kan komma att påverkas av globaliseringen. Man kan då 
peka på att globaliseringen genom ett antal mekanismer skulle kun-
na minska dessa lönestelheter och på så sätt i stället bidra till högre 
sysselsättning. Närmare bestämt ska jag diskutera sex argument för 
varför globaliseringen skulle kunna ha sådana positiva sysselsättnings-
effekter: (1) kostnadssänkningar via ”internationell outsourcing”; (2) 
lägre prispålägg på marknaderna för varor och tjänster till följd av 
starkare konkurrenstryck; (3) mer lönekänslig arbetskraftsefterfrågan; 
(4) större förhandlingsstyrka för arbetsgivarsidan; (5) förändringar av 
arbetsmarknadsinstitutionerna; och (6) förändringar i bytesförhållan-
det (”terms of trade”) mellan export och import.
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4.1 Kostnadsbesparingar via internationell 
outsourcing 

Avsnitt 2.1 diskuterade tendenserna till mer vertikal specialisering ge-
nom utlokalisering (outsourcing) av verksamhet till låglöneländer. I 
den tidigare debatten om sådan outsourcing betonades i första hand 
risken för negativa så kallade substitutionseffekter på inhemsk arbets-
kraftsefterfrågan, det vill säga att inhemsk arbetskraft skulle ersättas 
av utländsk arbetskraft som producerar de insatsvaror som tidigare 
producerades i hemlandet. Men senare diskussion har allt mer kom-
mit att betona de kostnadsbesparingar som kan uppkomma. Dessa ger 
företagen incitament att utöka verksamheten i hemlandet: det finns 
med andra ord också positiva skaleffekter på efterfrågan på arbetskraft 
som motverkar (och eventuellt kan vara större) än de negativa substi-
tutionseffekterna.

Uppmärksammade analyser av Grossman och Rossi-Hansberg 
(2006a, b) har framhållit hur produktionsprocessen kan ses som en 
mängd uppgifter som utförs av de anställda. En del av dessa uppgifter 
är lättare att utlokalisera till låglöneländer än andra. När de uppgifter 
som är mest lämpade utlokaliseras, minskar efterfrågan på inhemsk ar-
betskraft som utför dessa uppgifter. Men samtidigt innebär kostnads-
besparingarna att efterfrågan på den arbetskraft som utför de uppgifter 
som är mindre lämpade att utlokalisera ökar. Om man inkorporerar 
en sådan analys i en Heckscher-Ohlin-modell, är det inte längre klart 
att ökad handel (i form av outsourcing) med låglöneländer kommer 
att minska efterfrågan på inhemsk arbetskraft i höglöneländerna. Å 
ena sidan leder visserligen kostnadssänkningarna av att utlokalisera ar-
betsuppgifter till låglöneländer till en ökning av det relativa utbudet 
av arbetsintensiva varor, vilket minskar dessas relativpris och därmed 
efterfrågan på inhemsk arbetskraft. Men å andra sidan leder kostnads-
besparingarna i sig till en ökad arbetskraftsefterfrågan i hemlandet. 
Det går inte generellt att säga vilken effekt som är starkast.
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En viktig slutsats är emellertid att det aldrig kan löna sig för ett 
enskilt land som Sverige att ensamt försöka hindra outsourcing till 
låglöneländer. Om andra länder utlokaliserar arbetsuppgifter, så kom-
mer relativpriserna på arbetsintensiva produkter hos oss ändå att falla 
med de negativa effekter det har på arbetskraftsefterfrågan. Om man 
då hindrar de inhemska företagen från att på motsvarande sätt utloka-
lisera, så går de miste om de kostnadsbesparingar som därigenom kan 
uppnås och därmed om de positiva skaleffekter på sysselsättningen 
som outsourcing kan ge upphov till.

En näraliggande fråga är om internationell handel i allmänhet bidrar 
till högre produktivitetsökningar. Allmänt bör man vänta sig att mer 
konkurrens stärker drivkrafterna för ökad effektivitet. Det är också 
ett vanligt resultat i empiriska tillväxtstudier att större utrikeshandel 
samvarierar med högre BNP per capita.11 Annan forskning har också 
betonat hur fallande handelskostnader tenderar att öka konkurrensen 
och gynna högproduktiva företag på bekostnad av lågproduktiva.12  En 
uppmärksammad studie av Amiti och Wei (2005a) fann att interna-
tionell outsourcing hade bidragit till cirka 15 procent av produktivi-
tetsökningen i amerikansk industri under perioden 1995–2001.

Slutsatsen blir att de kostnadsbesparingar och produktivitetshöj-
ningar som outsourcing till och handel med låglöneländerna kan 
ge upphov till, minskar faran för negativa sysselsättningseffekter av 
globaliseringen. Effektivitetsvinsterna skulle rentav kunna öka ”ut-
rymmet” för reallönehöjningar så mycket att risken generellt mins-
kar för att motstånd mot lägre reallöner, eller lägre reallöneökningar, 
för grupper som möter minskad arbetskraftsefterfrågan ska utgöra 
en bindande restriktion på lönebildningen och därmed leda till ar-
betslöshet.13 Om mer handelsutbyte med låglöneländerna höjer den 
genomsnittliga reallönetillväxten i ekonomin, ökar möjligheterna att 
förändra relativlöner utan att enskilda grupper ska behöva vidkännas 
reallönesänkningar.

11 Se till exempel Frankel och Romer (1996), Frankel och Rose (2000) respektive OECD (2005).
12 Se Mélitz (2003), Bernard och Jensen (2004) respektive Bernard med flera (2007).
13 Se också avsnitt 4.6. Resonemanget ovan förutsätter att det är motstånd mot lägre reallöner som 
förhindrar löneanpassningar. Ett större ”utrymme” för reallönehöjningar minskar däremot inte risken för 
arbetslöshet om den bindande restriktionen i stället är motstånd mot relativlönesänkningar.
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4.2 Lägre prispålägg till följd av ett ökat 
konkurrenstryck

Globaliseringen kan också ha positiva effekter på sysselsättningen där-
för att ökad handel generellt innebär ett högre konkurrenstryck på 
marknaderna för produkter och tjänster. Mer konkurrens gör efterfrå-
gan på varje företags produkter mer priskänslig. Enligt grundläggande 
pristeori håller företag med marknadsmakt tillbaka produktion och 
sysselsättning genom att sätta sina priser över marginalkostnaderna. 
Dessa prispålägg är högre ju mindre känslig efterfrågan är för prishöj-
ningar. Av detta följer att mer konkurrens, som gör efterfrågan mer 
priskänslig, leder till lägre priser och att företagen ökar både produk-
tion och sysselsättning.

Det finns en omfattande empirisk forskning som försöker förklara 
skillnaderna i arbetslöshet i paneldata för OECD-länderna (det vill 
säga skillnader både mellan länderna och över tiden inom länderna) 
med skillnader i ”arbetsmarknadsinstitutioner”: ersättningsnivå och 
ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen, facklig organisations-
grad, kollektivavtalens täckningsgrad, graden av samordning i avtals-
förhandlingar och skattekilar.14 Det har blivit allt vanligare att addera 
mått på ”produktmarknadsregleringar” till sådana förklaringsmodeller. 
Ett antal studier har funnit att avregleringar som ökat konkurrensen 
har positiva sysselsättningseffekter.15 Sådana avregleringar tycks ha bi-
dragit till lägre arbetslöshet i många västeuropeiska länder under de 
senaste 10-15 åren. Minskade handelshinder har varit en viktig del av 
dessa avregleringar. Andra studier har funnit att ökad internationell 
konkurrens bidragit till lägre prispålägg.16

14 Se också avsnitt 6.
15 Se till exempel Bertola med flera (2001), Nicoletti och Scarpetta (2005), Griffith med flera (2006) res-  
   pektive Bassanini och Duval (2006).
16 Se Boulhol med flera (2006) respektive Kee och Hoekman (2007).
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4.3 Mer lönekänslig arbetskraftsefterfrågan

En mekanism som delvis överlappar effekterna av ökad konkurrens 
på produkt- och tjänstemarknaderna är att ökad marknadsintegration 
med låglöneländer kan antas göra sysselsättningen mer känslig för lö-
neförändringar.

För det första innebär en mer priskänslig efterfrågan på produkt- 
och tjänstemarknaderna att också arbetskraftsefterfrågan blir mer 
lönekänslig. Det beror på att löneökningar till viss del övervältras på 
priserna. För det andra innebär den ökade betydelsen av internationella 
produktionsnätverk större möjligheter att ersätta inhemsk produktion 
av insatsvaror med utländsk sådan om de inhemska lönekostnaderna 
ökar. För det tredje innebär globaliseringen större möjligheter att flytta 
också färdigvaruproduktion utomlands.

Enligt teorin för fackföreningar och kollektivavtal leder en hög lö-
nekänslighet för arbetskraftsefterfrågan till återhållsamhet i lönebild-
ningen och befrämjar därför en hög sysselsättning.17 Det beror på att 
en hög lönekänslighet ökar ”priset” i form av lägre sysselsättning för 
de fackliga organisationerna av att förhandla fram höga löner. Under 
vissa (ganska rimliga) antaganden i den teoretiska analysen, kommer 
den reallön som bestäms i kollektivavtal att utgöra ett pålägg på ar-
betslöshetsersättningen: ju mer lönekänslig arbetskraftsefterfrågan är, 
desto lägre blir detta pålägg.

Koskela och Stenbacka (2007) har analyserat sambandet mellan in-
ternationell outsourcing och arbetskraftsefterfrågans lönekänslighet. I 
deras analys utgör internationell outsourcing ett substitut för inhemsk 
lågutbildad arbetskraft och bidrar därmed till att göra efterfrågan på 
sådan arbetskraft mer lönekänslig. Sådan outsourcing utgör däremot 
ett komplement till användningen av högutbildad arbetskraft. Följakt-
ligen leder internationell outsourcing till lägre löner för lågutbildade 
och högre löner för högutbildade. Konsekvensen blir högre sysselsätt-
ning för lågutbildade och lägre sysselsättning för högutbildade. Om 

17 Se till exempel Layard med flera (1991), Nickell och Layard (1999) eller Calmfors och Holmlund 
(2000).
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andelen lågutbildade i arbetskraften är tillräckligt hög, ökar den totala 
sysselsättningen i ekonomin. Liknande slutsatser dras av Koskela och 
Schöb (2008). De visar att ökad internationell outsourcing leder till 
en indirekt positiv sysselsättningseffekt (till följd av att lönerna hålls 
tillbaka när arbetskraftsefterfrågan blir mer lönekänslig) som domine-
rar över den direkta negativa sysselsättningseffekten av att jobb flyttas 
ut, givet att kostnaderna för outsourcing inte är ”alltför låga”.

OECD (2007) sammanfattar den forskning som finns om sam-
bandet mellan olika typer av internationell marknadsintegration och 
arbetskraftsefterfrågans lönekänslighet. Flera studier – men inte alla 
– har funnit att ökad marknadsintegration gör arbetskraftsefterfrågan 
mer lönekänslig. Det tycks gälla för industrin i högre grad än för tjäns-
tesektorn. På basis av data från elva OECD-länder och 20 branscher 
finner denna OECD-studie att arbetskraftsefterfrågans löneelasticitet 
(den procentuella minskningen av sysselsättningen om lönen stiger 
med en procent) ökat från cirka 0,2 till 0,5 över de senaste två decen-
nierna.18 Studien finner också ett positivt samband mellan graden av 
internationell outsourcing och arbetskraftsefterfrågans löneelasticitet.

Ett ökat konkurrenstryck på produkt- och tjänstemarknaderna på-
verkar lönebildningen via effekter på de fackliga organisationernas be-
teende. Man bör därför vänta sig att ett ökat konkurrenstryck har större 
positiva sysselsättningseffekter ju starkare de fackliga organisationerna 
är. Skälet är att det ökade konkurrenstrycket då har dubbla effekter: 
det minskar både företagens marknadsmakt på produktmarknaderna 
och de fackliga organisationernas marknadsmakt på arbetsmarknaden. 
Empiriska studier tycks ge stöd för denna hypotes.19 

18 Löneelasticiteten avser en situation med oförändrad produktion och mäter således den så kallade substi-
tutionseffekten till följd av att en given produktionsvolym produceras med andra kombinationer av pro-
duktionsfaktorer.
19 Se till exempel Nicoletti och Scarpetta (2005) och Griffith med flera (2006).
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4.4 Större förhandlingsstyrka för arbetsgivarsidan

En mer lönekänslig arbetskraftsefterfrågan ger den fackliga sidan inci-
tament till lägre lönekrav. Men globaliseringen kan också öka arbets-
givarnas förhandlingsstyrka i förhållande till facket, så att utfallet av 
löneförhandlingarna hamnar närmare arbetsgivarnas förhandlingsmål 
än vad som annars skulle vara fallet.

Ett vanligt antagande i all förhandlingsteori är att utfallet av en 
förhandling beror på alternativen för de förhandlande parterna ifall 
de inte lyckas komma överens. Ju bättre alternativ en part har, desto 
mer gynnsamt bör förhandlingsutfallet bli för parten i fråga. Vid lö-
neförhandlingar finns det två alternativa tolkningar av vad som utgör 
alternativen om man inte kommer överens. En möjlighet är att parter-
nas relation avslutas permanent: arbetsgivaren lägger helt enkelt ner 
produktionen vid arbetsstället i fråga. Men man kan också resonera i 
termer av vad som händer under en tillfällig arbetsmarknadskonflikt: 
en strejk eller en lockout.

Om arbetsgivaren vid en konflikt med de anställda permanent kan 
flytta verksamheten utomlands på fördelaktiga villkor, är det helt 
klart att arbetsgivarsidans förhandlingsposition i förhållande till facket 
förbättras. Går det att på så sätt flytta verksamheten utomlands, blir 
effekten för arbetsgivaren på vinsterna av en utebliven överenskom-
melse med facket mindre. Och arbetstagarna går permanent miste om 
ett antal arbetstillfällen.

Analysen är inte lika klar om man resonerar i termer av en tids-
begränsad konflikt. Å ena sidan blir de negativa konsekvenserna för 
arbetsgivaren mindre av en konflikt i hemlandet om man kan fort-
sätta att producera samma varor utomlands och eventuellt också öka 
produktionen där. Om å andra sidan produktionen splittrats upp i en 
vertikal integrationskedja, kan arbetsgivarsidans sårbarhet ha ökat, ef-
tersom en konflikt på ett håll då kan lamslå hela produktionskedjan: 
vinsttappet i en koncern blir då mycket stort i förhållande till de löne-
inkomster som de anställda förlorar.
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Enligt min uppfattning bör risken för en permanent utflyttning av 
produktion om arbetsgivare och fack inte kan komma överens vara 
den faktor som väger tyngst, eftersom konsekvenserna då blir så om-
fattande. I så fall ökar globaliseringen arbetsgivarsidans förhandlings-
styrka i förhållande till facket. Det tenderar att sänka lönenivån och 
därmed att ge en högre sysselsättning i jämförelse med vad som an-
nars skulle ha blivit fallet. Det finns än så länge inte särskilt myck-
et empirisk forskning angående detta, men den som finns stöder  
hypotesen.20

4.5 Förändrade arbetsmarknadsinstitutioner 

Man kan också tänka sig att globaliseringen leder till förändringar av de 
grundläggande arbetsmarknadsinstitutionerna. Faktorer som generös 
arbetslöshetsersättning, konfliktregler som ger den fackliga sidan stora 
möjligheter att använda strejkvapnet, höga skatter på arbetsinkomster, 
hög facklig organisationsgrad och hög täckningsgrad för kollektivavtal 
bidrar alla till högre lönenivåer och därmed lägre kapitalavkastning 
än vad som annars skulle bli fallet. Om ett ökat konkurrenstryck och 
större möjligheter att flytta produktion utomlands minskar de över-
skott som anställda och arbetsgivare har att fördela mellan sig, samti-
digt som arbetskraftsefterfrågan blir mer lönekänslig, så minskar lön-
samheten för arbetstagarna av att upprätthålla dessa institutioner. 

Sådana mekanismer har analyserats av bland andra Boulhol (2007) 
som visat hur ökad kapitalrörlighet kan försvaga de politiska incita-
menten att bibehålla sådan lagstiftning som bidrar till en hög lönenivå. 
Försvagningen blir särskilt stor om kostnaderna för internationell han-
del samtidigt faller, eftersom det gör det lönsamt för företag att flytta 
produktion utomlands och försörja också den inhemska marknaden 
därifrån.
20 Se till exempel Kramarz (2003), Boulhol med flera (2006) respektive Dumont med flera (2006).
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Liknande mekanismer kan påverka den fackliga organisationsgra-
den och kollektivavtalens täckningsgrad. Så till exempel har Ebell och 
Haefke (2006) analyserat hur ett ökat konkurrenstryck kan leda till att 
den fackliga organisationsgraden och kollektivavtalens betydelse mins-
kar. Också här är förklaringen att de överskott som finns att fördela 
mellan arbetstagare och arbetsgivare blir mindre. Därmed reduceras 
skillnaden mellan de löner som kan uppnås i kollektivavtal mellan 
fack och arbetsgivare och de löner som kan uppnås i individuella för-
handlingar mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren. Om 
utbytet av kollektivavtal på detta sätt blir mindre för arbetstagarna, 
försvagas enligt denna analys dessas intresse för sådana avtal och den 
fackliga organisationsgraden minskar.21

4.6 Förändringar i bytesförhållandet mellan export 
och import

En sista mekanism kan verka genom förändringar av det så kallade 
bytesförhållandet (”terms of trade”), det vill säga relativpriset mellan 
export och import. Figur 9 visar hur exportpriserna stigit i förhållande 
till importpriserna (exklusive olja) under det senaste decenniet för de 
största höglöneländerna. Det kan ses som en följd av den ökning av det 
relativa utbudet av arbetsintensiva varor som skett på världsmarkna-
den. Sådana förändringar av bytesförhållandet kan påverka sysselsätt-
ningen därför att de driver en kil mellan den så kallade reala produkt-
lönen (den nominella lönen i förhållande till producentprisindex) och 
den reala konsumtionslönen (den nominella lönen i förhållande till 
konsumentprisindex). Sysselsättningen beror på den reala produktlö-
nen, medan lönernas köpkraft beror på den reala konsumtionslönen.

21 Den underliggande hypotesen är att lönerna i kollektivavtal bestäms så att de anställda får en viss andel 
av överskottet av produktionen, medan lönerna i individuella förhandlingar bestäms av arbetsgivarens 
kostnad för att ersätta en enskild anställd som väljer att sluta.
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Figur 9: Bytesförhållandet (exklusive olja) för höglöneländerna

 
Not: Bytesförhållandet (exklusive olja) visar exportpriser i förhållande till importpriser exklusive olja. 
Höglöneländerna utgörs här av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA.
Källa: IMF (2007).

Det finns två varianter av detta argument. Den första varianten fram-
håller hur en förbättring av bytesförhållandet från en nivå till en an-
nan (en ökning av exportprisnivån i förhållande till importprisnivån) 
kan ge en bestående höjning av sysselsättningen. Förklaringen är att 
en sådan relativprisförändring kan sänka den reala produktlönen sam-
tidigt som den reala konsumtionslönen ökar. Det blir således möjligt 
att samtidigt öka konsumtionsstandarden (mer än vad som medges av 
ökad produktivitet) och att öka sysselsättningen. Empiriska studier 
tyder på att förbättringar av bytesförhållandet har sådana positiva sys-
selsättningseffekter.22

En annan variant av argumentet betonar i stället hur en kontinuerligt 
pågående förbättring av bytesförhållandet kan höja sysselsättningen. 
Det beror på att nominell lönestelhet nedåt i kombination med låg in-
flation kan bidra till arbetslöshet. Resonemanget grundas på en analys 
av Akerlof med flera (1996). Enligt den kan en mycket låg inflation 

22 Lindblad och Sellin (2007) respektive Nordberg (2008) är två sådana studier för Sverige.
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skapa arbetslöshet därför att den gör det omöjligt för företag som drab-
bas av negativa störningar att sänka de reala produktlönerna: det skulle 
kräva nominella lönesänkningar, vilket det finns ett mycket starkt mot-
stånd mot. Vid en given inflationstakt (i termer av konsumentprisin-
dex) leder en förbättring av bytesförhållandet till större möjlighet att 
sänka de reala produktlönerna utan att sänka de nominella lönerna: en 
snabbare ökning av export- än importpriserna innebär nämligen att 
producentpriserna ökar fortare än konsumentpriserna.

Mekanismer av detta slag kan ha främjat sysselsättningen i höglöne-
länderna under den senaste tioårsperioden. Detta gäller också Sverige. 
Det är visserligen sant att bytesförhållandet försämrats under det se-
naste decenniet (se t ex Andersson med flera 2006 eller EEAG 2007). 
Men detta beror på att priserna på vår export fallit i förhållande till 
priset på vår import från andra höglöneländer. Denna utveckling har 
motverkats av en billigare import från låglöneländerna. Men sådana 
effekter behöver inte gälla i framtiden. Det finns två uppenbara skäl 
till det. Ett första skäl är att snabba inkomststegringar i låglönelän-
derna kan öka efterfrågan så mycket på olja och andra importerade rå-
varor att det totala bytesförhållandet för oss försämras. Ett andra skäl 
är att låglöneländerna gradvis kommer att uppgradera sin produktion 
till mer kapital- och kunskapsintensiva produkter i takt med att de-
ras relativa tillgång på real- och humankapital ökar. Därmed kommer 
höglöneländernas export att möta ökad konkurrens, vilket tenderar att 
försämra bytesförhållandet för dem.
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5. Tidigare empirisk forskning om 
globaliseringens arbetsmarknads-
effekter

Avsnitten 4 och 5 visar att det finns teoretiska argument både för att 
globaliseringen kan bidra till lägre sysselsättning i Sverige och i andra 
länder i Västeuropa och för att den kan bidra till högre sysselsättning. 
Teorin kan inte säga i vilken riktning nettoeffekten går. Detta är i stället 
en empirisk fråga. Tyvärr finns det mycket lite sådan forskning om total-
effekterna på sysselsättningen. Nästan all empirisk forskning om globa-
liseringens arbetsmarknadseffekter har inriktats på hur relativlöner och 
relativ efterfrågan på olika kategorier av arbetskraft påverkats.

5.1 Relativ efterfrågan och relativlöner

Ett huvudspår i forskningen har varit hur relativ efterfrågan och rela-
tivlöner mellan låg- och högutbildade påverkats. De flesta studierna 
har avsett USA och har fokuserat vilken betydelse den ökade handels-
integrationen med låglöneländer haft för de sedan 1970-talet vidgade 
löneskillnaderna mellan hög- och lågutbildade. Under senare år har 
det tillkommit allt fler studier för olika västeuropeiska länder. Denna 
forskning har inte bara studerat effekterna på relativlöner, utan ofta 
också hur den relativa sysselsättningen påverkats.

EEAG (2008) ger en översikt av dessa studier.23 Resultaten varierar 
men en grov sammanfattning är att den ökade handeln med låglö-
neländer tycks ha bidragit till en förskjutning av arbetskraftsefterfrå-
gan från låg- till högutbildade och därmed till lägre relativlöner för 
lågutbildade, särskilt i USA. Handelsintegrationen förefaller dock ha 
varit av mindre vikt, mer betydelsefullt är att den teknologiska utveck-
lingen varit ”skill-biased”. Detta betyder att ny teknologi och högut-
bildad arbetskraft i stor utsträckning varit komplement till varandra i 
produktionsprocessen. Dessa slutsatser är särskilt tydliga i den ”första 
generationen” av empiriska studier från 1980-talet och första hälften 
av 1990-talet som studerade effekterna av ökad handel i allmänhet 
med låglöneländer. 
23 Se också till exempel Ekholm (2008).



GLOBALISERING – HOT ELLER RäDDNING FöR JOBBEN?  •  43

En ”andra generation” av empiriska studier har ägnat särskild upp-
märksamhet åt effekterna av internationell outsourcing. Resultaten 
varierar också i dessa studier, men generellt sett tycks dessa ge mer 
stöd för att globaliseringen bidragit till att förskjuta efterfrågan från 
låg- till högutbildade. Enligt andra studier tycks utflyttning av produk-
tion inom multinationella företag också ha bidragit till en sådan för-
skjutning av arbetskraftsefterfrågan, även om de skattade effekterna 
ofta är kvantitativt ganska små.

Ett problem i sammanhanget är att det kan vara svårt att särskilja 
effekterna av ökad utrikeshandel och teknologisk utveckling. Det är 
ju just den teknologiska utvecklingen som lett fram till såväl de mins-
kade fysiska transportkostnader som de minskade kostnaderna för 
(elektronisk) informationsöverföring som möjliggjort den vertikala 
uppsplittring av produktionskedjan mellan olika länder som ägt rum. 
Samtidigt driver den ökade handelskonkurrensen förmodligen på den 
teknologiska utvecklingen, eftersom konkurrensutsatta företag hela 
tiden tvingas vässa sin produktion för att hävda sig.

En annan central fråga är om man bör vänta sig att globaliseringen 
ska bidra till en fortsatt förskjutning av arbetskraftsefterfrågan från 
låg- till högutbildade. En viktig synpunkt är att det avgörande för om 
arbetsuppgifter ska utsättas för låglönekonkurrens via internationell 
outsourcing är om de kan levereras elektroniskt över stora avstånd 
utan att kvaliteten allvarligt försämras (”opersonligt levererade tjäns-
ter”) eller om de förutsätter direkt personkontakt (”personligt leve-
rerade tjänster”).24 Det har hävdats att arbetsuppgifternas karaktär i 
detta avseende inte är relaterad till vilken utbildningsnivå som krävs 
för att utföra dem och att denna därför bör vara irrelevant för hur 
globaliseringen påverkar efterfrågan på olika typer av arbetskraft. En-
ligt detta synsätt behöver tidigare effekter av globaliseringen på den 
relativa efterfrågan på hög- och lågutbildade inte ge någon vägledning 
för hur denna kommer att påverkas i framtiden. Den specifika typen 
av utbildning skulle med andra ord vara mycket viktigare än utbild-
ningsnivån i sig för hur globaliseringen påverkar efterfrågan på olika 
kategorier av arbetskraft.

24 Se särskilt Blinder (2006, 2007).
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5.2 Total efterfrågan och total sysselsättning

De studier som diskuterades i föregående avsnitt avser globaliseringens 
effekter på den relativa efterfrågan på olika kategorier av arbetskraft. 
Den fråga jag fokuserar på är i stället hur den totala sysselsättningen 
påverkas av globaliseringen när hänsyn tas också till både de skalef-
fekter som behandlades i avsnitt 4.1 och de effekter på lönebildningen 
som behandlades i avsnitten 4.2–4.6. Dessvärre finns knappast några 
sådana empiriska studier. Det som finns är i stället studier av efterfråge-
samband, det vill säga av hur den totala efterfrågan på arbetskraft i en 
sektor vid en given lönenivå påverkas av graden av importpenetration 
och omfattningen av internationell outsourcing.

Föga förvånande visar flera studier att en större importandel i en 
sektor samvarierar med lägre sysselsättning. Detta är förstås precis vad 
man ska vänta sig och säger inget om hur den totala sysselsättningen 
i ekonomin påverkas: specialisering enligt de komparativa fördelarna 
bör självfallet – allt annat lika – innebära att importsektorer krymper i 
förhållande till exportsektorer.

Resultaten i fråga om internationell outsourcing är mer intressanta. 
Det finns studier som visar att vid en given produktionsnivå, så sam-
varierar mer internationell outsourcing med lägre sysselsättning. Ett 
sådant exempel är Falk och Wolfmayr (2005) som använde data för 
olika sektorer i sju EU-länder. Andra studier tyder på att resultaten 
beror på hur många sektorer man delar in ekonomin i vid analysen och 
vilken definition av internationell outsourcing som används. I en ana-
lys för USA fann Amiti och Wei (2005a) ett negativt samband mel-
lan graden av internationell outsourcing av olika företagstjänster och 
sysselsättningen när de delade in ekonomin i 450 sektorer, men ingen 
sådan effekt när de i stället delade in den i bara 96 sektorer. En annan 
studie på data för olika OECD-länder (OECD 2007) fann ett liknan-
de negativt samband när man använde ett snävt mått på internationell 
outsourcing (endast import av insatsvaror av det slag som sektorn själv 
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producerar), men inget sådant samband när ett bredare mått i stället 
användes (import av alla slags insatsvaror till sektorn). Den troliga 
förklaringen till skillnaderna i OECD-studien är att möjligheterna att 
ersätta inhemsk arbetskraft med utländsk genom import av insatsva-
ror (substitutionseffekterna) är större ju mera lika insatsvarorna är de 
varor som produceras i den egna sektorn. Insatsvaror från andra sekto-
rer kan däremot i högre grad vara komplement till den egna sektorns 
användning av arbetskraft (det vill säga på marginalen göra den egna 
sektorns arbetskraft mer produktiv).25 En ytterligare studie är Amiti 
och Wei (2005b) som undersökte brittisk industri. De kunde inte fin-
na några negativa sysselsättningseffekter av internationell outsourcing 
av produktionen av insatsvaror. Däremot fann de positiva effekter av 
internationell outsourcing av tjänster.

Den refererade OECD-studien (OECD 2007) är av intresse också 
därför att den pekar på stora positiva skaleffekter av internationell 
outsourcing. Med det ovan beskrivna snäva måttet på outsourcing 
påverkas sysselsättningen negativt vid en given produktionsnivå, men 
effekten blir insignifikant om produktionsnivån tillåts variera. Med 
det bredare måttet på outsourcing finner man inte någon signifikant 
effekt med en given produktionsnivå, men en signifikant positiv sys-
selsättningseffekt när produktionsnivån tillåts variera.26

25 Ett liknande resonemang kan förklara varför antalet sektorer spelade roll i Amiti och Wei (2005a). Ju färre 
antalet sektorer är, och följaktligen ju större den enskilda sektorn är, desto viktigare blir de kostnadssänkande 
effekterna av internationell outsourcing på den inhemska produktionen av insatsvaror som används i sektorn 
i förhållande till substitutionseffekterna.
26  Förvånansvärt nog fann Amiti och Wei (2005b) mer positiva sysselsättningseffekter av outsourcing av 
tjänster i specifikationer där produktionsnivån hölls konstant än i specifikationer där den tilläts variera.
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6. Nya empiriska resultat

 
De empiriska studier som diskuteras i föregående avsnitt är alla par-
tiella, eftersom de inte tar hänsyn till att globaliseringen kan påverka 
lönebildningen. De ger ändå visst stöd för uppfattningen att globalise-
ringen inte behöver vara negativ för sysselsättningen i höglöneländer 
som Sverige. Detta avsnitt innehåller ett försök att empiriskt under-
söka de totala sysselsättningseffekterna, inkluderande också dem som 
går via lönebildningen.

En vanlig metod att studera hur olika faktorer påverkar sysselsätt-
ningen är att göra statistiska regressioner på paneldata för olika länder, 
i regel OECD-länderna. Som diskuterades i avsnitt 4.2 innebär det att 
man försöker förklara skillnaderna i sysselsättning både mellan länder-
na vid en viss tidpunkt och inom varje land över tiden. Fördelen med 
denna metod är att man får ett mycket större datamaterial än om man 
bara studerar ett land i taget, vilket ger större variationer i de olika va-
riablerna och minskar inflytandet av enstaka specifika händelser (som 
man kanske inte kan mäta på ett tillfredsställande sätt). En nackdel är 
att man i regel förutsätter att de olika ekonomierna reagerar på samma 
sätt på förändringar av olika faktorer.27 

De vanligaste förklaringsvariablerna i panelstudier av detta slag är 
faktorer som ersättningsgraden i arbetslöshetsförsäkringen, skattekvot, 
omfattningen av lagstiftat anställningsskydd, facklig organisationsgrad, 
kollektivavtalens täckningsgrad, graden av samordning i avtalsförhand-
lingarna och omfattningen av olika regleringar på produkt- och tjäns-
temarknaderna.28 Därutöver brukar ofta något mått på konjunkturlä-
get inkluderas för att kontrollera för variationer i resursutnyttjandet. 
Ett naturligt sätt att undersöka globaliseringens arbetsmarknadseffek-
ter är att utgå från denna typ av empiriska studier och sedan addera 
olika globaliseringsmått. Jag kommer i första hand att använda mig av 
olika mått på den ökade marknadsintegrationen med låglöneländer. 
Metoden innebär att man studerar effekterna av globaliseringen sedan 

27 Man försöker dock oftast kontrollera för systematiska skillnader i sysselsättningsnivåer mellan länderna 
(till följd av icke-observerbara förklaringsvariabler) och mellan åren (till exempel till följd av konjunktur-
variationer som är gemensamma för alla länder). I en del studier tillåter man också så kallad interaktion 
mellan olika förklaringsvariabler, det vill säga att förändringen i en förklaringsvariabel (till exempel ar-
betslöshetsersättningen) får olika effekt på sysselsättningen beroende på värdet av en annan förklarings-
variabel (till exempel skattekvoten). Studier som inkluderar sådana interaktionseffekter tenderar dock 
att ge mycket instabila resultat, vilket kan vara ett skäl att vara skeptisk mot dem. 
28 Se också avsnitt 4.2.
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man rensat bort effekterna av andra förklaringsvariabler. I princip ska 
man då fånga alla effekter, inklusive lönebildningseffekterna, som inte 
går via förändringar i övriga förklaringsvariabler.29

Avsnitt 6.1 visar enkla korrelationer mellan å ena sidan arbetslöshet 
och sysselsättning i de mest utvecklade länderna och å andra sidan 
mått på marknadsintegrationen med låglöneländerna. Därefter redo-
visas ett antal regressioner i avsnitt 6.2.

6.1 Marknadsintegration med låglöneländer och 
sysselsättningen

Ett par OECD-rapporter har påvisat att det för OECD-länderna 
inte finns något samband mellan handelsberoende och sysselsättning 
(OECD 2005, 2007). Men om man i första hand oroar sig för att det 
är marknadsintegration med låglöneländer som kan hota sysselsätt-
ningen, är det mer relevant att fokusera på sambandet mellan handeln 
med dem och sysselsättningen. Detta görs i Figur 10-15. Liksom i av-
snitt 2, definieras låglöneländer som länder som varken är medlemmar 
av OECD eller OPEC.

Figur 10 visar sambandet mellan de mest utvecklade ländernas be-
roende av handel med låglöneländer (export + import i procent av 
inhemsk BNP) och arbetslösheten. 

29  Detta innebär att man fångar flertalet av de effekter som diskuterades i avsnitt 4. De globaliserings-
effekter som man missar är eventuella effekter som går via förändringar av arbetsmarknadsinstitutio-
ner som arbetslöshetsersättning, skatter och förhandlingssystem (se avsnitt 4.5).
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Figur 10: Utrikeshandel med låglöneländer och arbetslöshet

 
 
Not: Utrikeshandeln mäts som export + import i procent av BNP: Låglöneländer definieras som länder 
som varken är medlemmar i OECD eller OPEC. Uppgifterna avser 2004.
Källor: OECD STAN Bilateral Trade Database, World Development Indicators och OECD Main Economic 
Indicators.

 
Figur 11 visar sambandet mellan samma mått på handelsberoende och 
sysselsättningsgraden (sysselsättningen i förhållande till den arbetsföra 
befolkningen). 

Figur 11: Utrikeshandel med låglöneländer och sysselsättning

 

Not: Se Figur 10.
Källor: OECD STAN Bilateral Trade Database, World Development Indicators och OECD Labour Force 
Statistics.
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Figur 12 visar sambandet mellan OECD-ländernas direktinvesteringar 
i låglöneländer som andel av inhemsk BNP och sysselsättningsgraden. 

Figur 12: Olika OECD-länders stock av direktinvesteringar i låglönelän-
der och sysselsättning

Not: Stocken av direktinvesteringar i låglöneländer mäts som andel av BNP i hemlandet. Uppgifterna 
avser 2002. Se också Figur 10.
Källor: UNCTAD FDI Database och OECD Labour Force Statistics.
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Figur 13-15 visar i stället sambanden mellan förändringarna i samma 
variabler under senare år.

Figur 13: Förändringar av utrikeshandel med låglöneländer och av  
arbetslöshet

Not: Förändringarna avser perioden 1994-2004. Se också Figur 10.
Källor: Se Figur 10.

Figur 14: Förändringar av utrikeshandel med låglöneländer och av  
sysselsättning

 

 

 
 

Not: Förändringarna avser perioden 1994-2004. Se också Figur 10.
Källor: Se Figur 10.
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Figur 15: Förändringar av olika OECD-länders stock av direktinveste-
ringar i låglöneländer och av sysselsättning

 

Not: Förändringarna avser perioden 1994-2002. Se också Figur 12.
Källor: Se Figur 12.

Inte i något av diagrammen ser man ett signifikant negativt samband 
mellan graden av marknadsintegration med låglöneländerna och sys-
selsättningsindikatorn. Det enda signifikanta sambandet är en positiv 
korrelation mellan direktinvesteringarna i låglöneländer och syssel-
sättningsgraden i hemlandet. 

6.2 Nya regressioner30 

Tabell 6 redovisar ett antal regressioner för att förklara paneldata över 
arbetslösheten i OECD-länderna av det slag som diskuterades ovan. 

30 Regressionsanalysen utfördes ursprungligen tillsammans med Tobias Seidel och redovisades också i 
EEAG (2008). En liknande analys med delvis ungefär samma resultat har tidigare gjorts av Köll (2007).
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Regressionerna utgår från samma specifikation som i en uppmärksam-
mad studie av Bassanini och Duval (2006) och kompletterar deras för-
klaringsvariabler med globaliseringsvariabler.  De arbetsmarknadsdata 
som använts är desamma som i Bassaninis och Duvals studie.
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Regressionerna utgår från samma specifikation som i en uppmärksam-
mad studie av Bassanini och Duval (2006) och kompletterar deras 
förklaringsvariabler med globaliseringsvariabler.31 De arbetsmarknads-
data som använts är desamma som i Bassaninis och Duvals studie.
När det gäller sambandet mellan olika arbetsmarknadsinstitutioner 
och arbetslösheten, ger regressionerna liknande resultat som Bassan-
ini-Duvals. Hög ersättningsgrad i arbetslöshetsförsäkringen och stora 
skattekilar tenderar att öka arbetslösheten, medan en hög grad av sam-
ordning i avtalsförhandlingarna tenderar att minska den. Liksom i Bas-
sanini och Duvals studie är det också en negativ samvariation mellan 
BNP-gap och arbetslöshet: arbetslösheten tenderar – föga förvånande 
– att vara låg i högkonjunktur med positiva BNP-gap och låg i lågkon-
junkturer med negativa BNP-gap. Den största skillnaden i förhållande 
till Bassanini-Duvals resultat är att graden av produktmarknadsreg-
leringar mestadels är insignifikant i regressionerna här, medan den i 
deras regressioner tenderade att öka arbetslösheten.

Handel med låglöneländer (som mäts antingen som export + im-
port som andel av BNP eller import som andel av BNP) har en signifi-
kant minskande effekt på arbetslösheten i fyra av fem specifikationer 
där en sådan handelsvariabel inkluderas; i den femte specifikationen 
är handelsvariabeln insignifikant. I två av tre regressioner där stocken 
utlandsinvesteringar i låglöneländerna inkluderas är denna variabel in-
signifikant (men har en signifikant ökande effekt på arbetslösheten 
i den tredje specifikationen). När import från låglöneländerna och 
stocken direktinvesteringar i dem inkluderas i samma ekvation (ko-
lumn 7), blir ingen av variablerna signifikant.

Det har diskuterats mycket vilken betydelse som globaliseringen res-
pektive den teknologiska utvecklingens karaktär haft för den förskjut-
ning av arbetskraftsefterfrågan från låg- till högutbildade som tycks ha 
ägt rum (se avsnitt 5.1). Därför har också IKT-investeringarnas andel 
av de totala investeringarna inkluderats i regressionerna (som en indi-
kator på hur ”skill-biased” den teknologiska utvecklingen varit). Detta 
påverkade emellertid endast marginellt de skattade koefficienterna för 

31 Huvudresultaten i deras studie publicerades också i OECD (2006).
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  Beroende variabel: arbetslöshet 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

  som
 andel av befolkningen               

Not: Nettostocken direktinvesteringar i utlandet mäter skillnaden mellan landets direktinvesteringar utomlands och 
utländska direktinvesteringar i landet. Kolumnerna 3 och 4 använder observationer för endast en delmängd av länderna 
i Figurerna 10-15. t-värden ges inom parentes. Se också Tabell 6.
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Tabell 7: Sysselsättningsregressioner
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globaliseringsvariablerna. Däremot blev arbetslöshetsersättningen och 
graden av samordning i avtalsförhandlingarna insignifikanta.

Tabell 7 visar regressioner med sysselsättningsgraden som den be-
roende variabeln. Liksom i arbetslöshetsregressionerna är BNP-gapet 
alltid signifikant även här. Arbetslöshetsersättningen, skattekilen och 
den fackliga organisationsgraden är ibland signifikanta, medan graden 
av samordning i avtalsförhandlingarna aldrig är det. Såväl handel med 
låglöneländer som stocken direktinvesteringar i dem har en signifikant 
positiv effekt på sysselsättningen.

Den redovisade empiriska analysen är förstås mycket grov och bör 
förfinas.32 Samtidigt utgör den ett av mycket få försök att skatta vilka 
”totaleffekter” globaliseringen har på sysselsättningen när man beak-
tar också hur lönebildningen påverkas och rensar bort effekterna av 
variationer i konjunkturläge och sådana faktorer (i första hand olika 
arbetsmarknadsinstitutioner) som brukar användas för att förklara 
arbetslösheten. Regressionerna tyder inte på att ökad marknadsinte-
gration med låglöneländer haft negativa effekter på sysselsättningen 
i OECD-länderna. Regressionerna ger snarare stöd för den motsatta 
hypotesen, det vill säga att globaliseringen kan ha påverkat sysselsätt-
ningen i OECD-länderna positivt.

 

32 En sådan mer förfinad analys bör beakta möjligheten av omvänd kausalitet, det vill säga att orsakssam-
bandet också kan gå från arbetslöshet/sysselsättning till graden av marknadsintegration med låglönelän-
derna, till exempel därför att man i länder med låg arbetslöshet är mer positivt inställd till globaliseringen 
än i länder med hög arbetslöshet. På liknande sätt kan arbetsmarknadssituationen påverka hur arbets-
marknadsinstitutionerna utformas. Man kan också tänka sig att globaliseringens arbetsmarknadseffekter 
påverkas av arbetsmarknadsinstitutionernas utformning. Data gav emellertid inget stöd för att till exempel 
globaliseringsvariablernas arbetsmarknadseffekter berodde på ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen.
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7. Vad bör den ekonomiska politiken 
göra och vad bör den inte göra? 

Enligt analysen i de föregående avsnitten kan således marknadsinte-
gration med låglöneländer mycket väl bidra till att öka arbetsmarkna-
dens flexibilitet på ett sådant sätt att sysselsättningen främjas i Sverige 
och andra västeuropeiska länder. I så fall blir de aggregerade välfärds-
vinsterna av globaliseringen större än vad som annars skulle ha varit 
fallet (och större än enligt den traditionella handelsteorin som utgår 
från oförändrad sysselsättning). Men samtidigt kan effekterna på in-
komstfördelningen bli stora. Eventuella positiva sysselsättningsef-
fekter kan till stor del uppkomma just därför att inkomster överförs 
från arbete till kapital och därför att löneskillnaderna mellan hög- och 
lågutbildad arbetskraft ökar. Betydande fördelningseffekter kan också 
uppstå i den mån internationell outsourcing minskar efterfrågan på 
sådan arbetskraft som utför (opersonligt levererade) tjänster som kan 
levereras elektroniskt, även om sådana förändringar inte behöver ha 
något samband med arbetskraftens utbildningsnivå och därmed på in-
komstrelationerna mellan låg- och högavlönade. Det är också välkänt 
från ett antal empiriska studier att friställd arbetskraft som tvingas 
flytta till andra sektorer ofta kan få vidkännas mycket betydande in-
komstminskningar och att detta inte minst gäller dem som friställs till 
följd av ökad handelskonkurrens.33 

Om utgångspunkten är att så många som möjligt ska få del av globa-
liseringens positiva totaleffekter, utgör de troliga fördelningseffekter-
na ett motiv för ekonomisk-politiska eller andra kollektiva ingrepp. I 
princip är det alltid möjligt att kompensera dem som annars skulle bli 
förlorare. Teoretiskt skulle man kunna beräkna hur stora inkomst- och 
välfärdsvinster respektive förluster som olika grupper gör och sedan 
via skatter och transfereringar åstadkomma sådana omfördelningar att 
alla gör en nettovinst. Men i praktiken är förstås en så ambitiös fördel-
ningspolitik omöjlig.

Det finns i princip två metoder att hantera globaliseringens fördel-
ningseffekter som är praktiskt genomförbara. Den ena är att genom 
diskretionära beslut göra engångsinsatser vid mycket stora och tyd-
liga strukturförändringar. Detta låter sig lättast göras när det är en 

33 OECD (2005) innehåller en översikt över sådana studier. Se också Kletzer (2004) respektive Ljung-
qvist och Sargent (2006).
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klart avgränsad bransch (som tidigare varvsindustrin eller kanske nu 
fordonsindustrin) eller yrkesområde som ska krympa. Men det up-
penbara problemet blir då att definiera kriterier för i vilka situationer 
sådana insatser bör göras. Utan klara principer uppstår stora risker för 
godtycklighet och för att de grupper som har lättast att skapa opinion 
ska gynnas på bekostnad av andra. En naturlig fråga blir också om 
sådana selektiva fördelningspolitiska insatser bara ska göras vid struk-
turförändringar till följd av globaliseringen. Detta är naturligtvis svårt 
att motivera: lika starka argument kan framföras för att grupper som 
drabbas negativt av genomgripande teknologiska eller andra föränd-
ringar också ska få hjälp genom selektiva insatser. Det är lätt att se en 
utveckling som skulle stärka drivkrafterna för att olika intressegrupper 
ska ägna sig åt så kallad ”rent seeking”.

Den andra praktiskt möjliga metoden är att utforma de generella 
välfärdssystemen så att de kan motverka oönskade fördelningseffekter 
till följd av globaliseringen. Enligt min mening är det den väg som man 
klart bör föredra. Även den innebär emellertid svåra målavvägningar, 
eftersom det gäller att hitta en balans mellan målet att uppnå aggrege-
rade välfärdsvinster och målet att fördela dessa ”rättvist”. System som 
minskar arbetskraftens rörlighet och bromsar omflyttningarna av ar-
betskraft från stagnerande till expansiva sektorer minskar de samlade 
välfärdsvinsterna av globaliseringen. 

De följande avsnitten diskuterar hur väl lämpade olika system är för 
att hantera de fördelningseffekter som globaliseringen kan ge upphov 
till. Man kan då inrikta sig på antingen att i första hand försöka kom-
pensera just de individer som tvingas att byta jobb eller att kompen-
sera alla i bredare grupper som kan påverkas negativt oberoende av 
om den enskilda individen måste byta jobb eller inte. Jag ska i tur och 
ordning diskutera: (1) omskolning; (2) arbetslöshetsförsäkring; (3) av-
gångsbidrag; (4) löneförsäkring; (5) jobbskatteavdrag för lågavlönade; 
och (6) den reguljära ungdomsutbildningen.
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7.1 Omskolning 

Omskolning av arbetslösa i stagnerande sektorer så att de får den 
kompetens som efterfrågas i expanderande sektorer kan förefalla vara 
den mest självklara metoden att hantera den strukturomvandling som 
globaliseringen ger upphov till. Sådan omskolning tillgodoser både 
fördelningspolitiska mål och samhällsekonomiska effektivitetsmål i 
den mån som den omskolade arbetskraften kan anställas på jobb med 
högre produktivitet och därför också med högre löner än tidigare.

Omskolning har varit ett klassiskt inslag i svensk arbetsmarknads-
politik alltsedan den så kallade Rehn-Meidnermodellen blev en led-
stjärna i början av 1950-talet. Den ursprungliga tanken var att yrkes-
inriktad arbetsmarknadsutbildning skulle vara en strukturell åtgärd i 
en normalkonjunktur för att slussa arbetskraft från sektorer med lägre 
produktivitet till sektorer med högre produktivitet. Som framgår av 
Figur 16 var volymerna till en början ganska små men växte sedan 
successivt. Detta hängde samman med att arbetsmarknadsutbild-
ningen fick en allt starkare konjunkturpolitisk roll. Den yrkesinriktade 
arbetsmarknadsutbildningen omfattade mellan 0,7 och 1 procent av 
arbetskraften under 1970-talet, men låg sedan på lägre nivåer under 
1980-talet. Volymerna nådde en topp 1992 då cirka 1,3 procent av 
arbetskraften deltog i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Denna 
har också i allt högre grad kommit att kompletteras med så kallad 
förberedande utbildning för att stärka den allmänna kunskapsnivån 
hos långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingarna. Som framgår av Fi-
gur 16 expanderade också de förberedande insatserna kraftigt under 
1990-talskrisen. 1992 svarade yrkesinriktad och förberedande utbild-
ning tillsammans för nära 60 procent av de totala arbetsmarknads-
politiska programmen. Därefter har volymerna successivt dragits ner. 
Minskningen har framför allt gällt den yrkesinriktade arbetsmarknads-
utbildningen som under 2003-2007 bara omfattade drygt 0,2 procent 
av arbetskraften.



GLOBALISERING – HOT ELLER RäDDNING FöR JOBBEN?  •  59

Figur 16: Genomsnittligt antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning i 
procent av arbetskraften

Källa AMS.

 Statsfinansiella besparingsskäl har sannolikt varit en viktig orsak till 
den successiva volymminskningen i arbetsmarknadsutbildningen se-
dan början 1990-talet: arbetsmarknadsutbildning är ett mycket dyrt 
arbetsmarknadspolitiskt program.34 Ett annat skäl har förmodligen va-
rit att ett antal empiriska studier av arbetsmarknadsutbildningen un-
der 1990-talet inte kunnat finna några positiva effekter på deltagarnas 
övergång till sysselsättning (jämfört med arbetslösa som inte deltagit i 
arbetsmarknadspolitiska program). Detta står i kontrast till de positiva 
resultat som studier för tidigare perioder funnit.35 En rimlig bedömning 
är att de dåliga resultaten av 1990-talets program berodde på extremt 
ogynnsamma förhållanden: mycket stora program, att programmen 
användes för att återkvalificera deltagarna för arbetslöshetsersättning 
snarare än för att slussa dem till nya jobb samt stora svårigheter att 

34 Se till exempel SOU 2007:112.
35 Se Calmfors med flera (2004) för en översikt av de empiriska studierna fram till början av 2000-talet.
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identifiera relevanta utbildningsbehov i en mycket djup lågkonjunktur 
utan ”efterfrågesug” någonstans i ekonomin.36

En rimlig fråga är om inte volymen på den yrkesinriktade arbets-
marknadsutbildningen reducerats alltför mycket. I motsats till de 
studier som gällde 1990-talet visar studier avseende senare år på po-
sitiva utfall.37 Detta är inte förvånande eftersom förutsättningarna 
för arbetsmarknadsutbildningen varit mycket bättre under senare år: 
utbildningsprogrammen används inte längre för återkvalificering till 
a-kassan, konjunkturläget är mer normalt och programmen har va-
rit mycket mindre. Förutsättningarna för arbetsmarknadsutbildningen 
idag är mycket mer lika dem som rådde när Rehn-Meidnermodellen 
ursprungligen lanserades än som var fallet under 1990-talet. Modellen 
passar mycket bättre för att hantera en globaliseringsdriven struktur-
omvandlingsprocess än en djup recession. 

Samtidigt står det klart att globaliseringen ställer den traditionella 
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen inför nya krav. Denna 
har alltid varit inriktad på korta kurser. Under 2007 var den genom-
snittliga utbildningstiden cirka sex månader, även om denna tid över-
skreds för så många som 40 procent av deltagarna, till exempel för 
VVS-montörer och byggnadsarbetare. Den 2007 publicerade statliga 
utredningen om nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildningen 
rekommenderar att utbildningen ”bör koncentreras till yrkesområden 
där det är möjligt för individen att efter sex månader uppnå en kom-
petensnivå som gör det möjligt att få ett jobb”.38

En fråga som måste ställas är om inriktningen på korta utbildningar 
verkligen kan motsvara de omskolningsbehov som globaliseringen stäl-
ler. De anställdas kvalifikationsnivå ligger generellt mycket högre idag 
än när systemet med korta omskolningskurser ursprungligen etablera-
des. Så till exempel utgjorde okvalificerade arbetare bara 23 procent 
av alla anställda vid millennieskiftet mot hela 37 procent 1968. Sam-

36 En ytterligare förklaring kan vara att flertalet studier av arbetsmarknadsutbildningen under 1990-talet 
inte tycks ha skiljt mellan yrkesutbildning och förberedande utbildning. Man bör naturligtvis vänta sig 
att förberedande utbildning – som många gånger har det primära syftet att förbereda deltagarna för 
ytterligare utbildning – ska ha mindre positiva effekter på övergången till reguljär sysselsättning än yr-
kesutbildning, i varje fall på kort sikt.
37 Den mest ambitiösa studien är de Luna med flera (2008). Okeke (2005) och AMS (2007a,b) finner 
liknande resultat.
38 SOU 2007:112.
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tidigt hade andelen tjänstemän på högre eller mellannivå stigit från 21 
till 41 procent (Le Grand med flera 2001). Det är en rimlig hypotes 
att en generellt högre kvalifikationsnivå och mer långtgående specia-
lisering inom enskilda yrken innebär att också omskolning måste få ta 
längre tid än tidigare.

Det har också funnits ett utbrett missnöje inom särskilt tjänste-
manna- och akademikerfacken med den arbetsmarknadsutbildning 
och andra tjänster som Arbetsmarknadsverket (numera Arbetsförmed-
lingen) kunnat erbjuda. Den har ansetts mer avpassad för traditionella 
arbetaryrken än för tjänstemannayrken. Detta är en viktig förklaring 
till de omställningsavtal som sedan ett antal år finns mellan arbetsgi-
vare och tjänstemännens fackföreningar. För privatanställda tjänstemän 
erbjuder Trygghetsrådet (sedan 1973) och för statsanställda Trygghets-
stiftelsen (sedan 1990) såväl hjälp med handledning och karriärplane-
ring som stöd till utbildning vid uppsägningar. Det omställningsavtal 
som 2004 ingicks mellan Svenskt Näringsliv och LO innehåller stöd till 
(korta) utbildningar (via Trygghetsfonden) vid uppsägningar: huvudin-
riktningen tycks dock ligga mer på coaching än på utbildningsinsatser.

Det förekommer att Arbetsförmedlingen upphandlar delar av hög-
skoleutbildningar med klar yrkesinriktning (ca 15 procent av dem 
som avslutar en arbetsmarknadsutbildning).39 Men Arbetsförmed-
lingens arbetsmarknadsutbildning är fortfarande i huvudsak inriktad 
på kortare yrkesutbildningar trots att kvalifikationskraven successivt 
höjts. Omskolningsmöjligheterna för arbetskraft som friställs är därför 
sannolikt betydligt sämre anpassade till arbetsmarknadens krav än för 
30-40 år sedan. Det finns förmodligen ett behov av att utöka omfatt-
ningen av längre och mer avancerade utbildningar. Ett huvudskäl till 
att man inte velat låta dessa ingå i arbetsmarknadsutbildningen har 
varit en strävan att undvika att personer i arbetsmarknadsutbildning 
ska kunna skaffa sig samma utbildning som i det reguljära utbildnings-
systemet, men på mer förmånliga ekonomiska villkor. Detta är en vik-
tig avvägning, men den successiva höjning av kompetenskraven som 
skett över tiden skulle kunna motivera en förändrad gränsdragning 

39 Se SOU 2007:112 s 150.
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där en större andel längre och mer avancerade utbildningar får ingå i 
arbetsmarknadsutbildningen.

En annan viktig fråga är när under en arbetslöshetsperiod omskol-
ning ska sättas in. Ett argument för att vänta är att undvika så kallade 
dödviktseffekter, det vill säga att omskola i onödan. Risken med att 
vänta är att de som behöver omskolning får denna onödigt sent. Det 
finns därför all anledning också för de svenska arbetsmarknadsmyn-
digheterna att systematiskt börja använda statistiska metoder för att 
utifrån de arbetslösas ”egenskaper” på ett tidigt stadium prognostisera 
vilka som riskerar att bli långtidsarbetslösa (så kallad ”profiling”) och 
vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som kan förväntas ge bäst re-
sultat för individen i fråga (så kallad ”targeting”). Sådana metoder har 
med framgång använts i en del andra länder och viss försöksverksam-
het har med goda resultat bedrivits också i Sverige.40 

En närliggande fråga är om det bara är arbetslösa som ska omskolas? 
Detta har i stort sett alltid varit utgångspunkten för svensk arbets-
marknadspolitik. Men det är inte självklart att det alltid är de som 
friställs som är de mest lämpade att flytta från en sektor till en annan 
vid strukturförändringar. Detta skulle kunna vara ett argument för att 
omskolningsinsatser också skulle kunna erbjudas anställda som inte 
själva hotas av uppsägning i sektorer som stagnerar.

En sista fråga gäller i vilken grad arbetsmarknadsutbildning i den 
offentliga Arbetsförmedlingens regi bör kompletteras av utbildning i 
regi av de partsstyrda försäkringsgivarna. Det finns en allmän föreställ-
ning om att de senare skulle vara mer effektiva. Det är vad man borde 
vänta sig, eftersom arbetsgivare och fack direkt avstått från löneök-
ningsutrymme för att finansiera dessa försäkringsgivares verksamhet 
och därför har ett starkt ekonomiskt intresse av att den bedrivs effek-
tivt. Dessutom kan de olika partsstyrda försäkringsgivarna specialisera 
sig just på de grupper som de ska ge service till. Men samtidigt är vår 
kunskap om de partsstyrda försäkringsgivarnas verksamhet begränsad: 
den har inte utvärderats på det systematiska sätt som skett för Arbets-
förmedlingen. 

40 Se Bennmarker med flera (2007) respektive AMS (2007c).
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Om man vill öka möjligheterna också för sysselsatta att vidareut-
bilda och/eller omskola sig skulle det kunna ske genom att man byg-
ger upp någon form av generell kompetensförsäkring som finansieras 
genom att parterna på arbetsmarknaden avstår löneökningsutrymme. 
För att i möjligaste mån säkerställa att de avsatta medlen verkligen an-
vänds på ett effektivt sätt till kompetenshöjning eller omskolning, och 
inte till ”utbildningskonsumtion”, bör i så fall de enskilda individerna 
ges full frihet att välja om de vill använda ackumulerade medel på ett 
kompetenskonto för utbildning eller som tillskott till pensionen.

7.2 Arbetslöshetsförsäkringen

En generös arbetslöshetsförsäkring kan uppfattas som ett system som 
automatiskt ”kompenserar” löntagare som annars riskerar att bli för-
lorare i globaliseringsprocessen. Detta sker dels direkt genom att de 
som friställs i stagnerande sektorer får stöd under en eventuell arbets-
löshetsperiod innan de kan hitta nya arbeten i expanderande delar 
av ekonomin, dels indirekt genom att en generös arbetslöshetsersätt-
ning bidrar till att hålla uppe den allmänna lönenivån i de stagne-
rande sektorerna. Det är vidare ett standardargument att en generös 
arbetslöshetsförsäkring är nödvändig för att upprätthålla den politiska 
acceptansen för en ökande internationell marknadsintegration och 
motverka protektionistiska tendenser. 

Det finns starka skäl för en hög arbetslöshetsersättning under en be-
gränsad tid för att skydda arbetstagarna mot de anpassningskostnader 
som kan uppkomma efter en friställning. Men ett stort antal studier 
har också visat att en hög och långvarig arbetslöshetsersättning har 
negativa sysselsättningseffekter.41 Ett skäl är, som ovan påpekades, att 
den allmänna lönenivån blir högre än annars skulle vara fallet. Ett an-

41 Se till exempel OECD (2006) för en internationell översikt över sådana studier. Se också Svensk finans-
politik (2008) och Forslund (2008).



64  •  UNDERLAGSRAPPORT NR 25 TILL GLOBALISERINGSRÅDET

nat skäl är att en generös arbetslöshetsersättning försvagar den enskil-
des drivkrafter att snabbt hitta ett nytt jobb och därmed bromsar flö-
det från arbetslöshet till ny sysselsättning. Som analyserades i avsnitt 
3.2 kan dessa negativa effekter av en generös arbetslöshetsersättning 
till långtidsarbetslösa vara särskilt stora i en snabb strukturomvand-
lingsprocess. Det beror på effekten på den effektiva ersättningsgraden: 
arbetslöshetsersättningen kan bli mycket hög i förhållande till den lön 
de arbetslösa kan få på ett nytt jobb, eftersom den ofta är betydligt 
lägre än den tidigare lönen, i varje fall inledningsvis.

Man kan visserligen hävda att om globaliseringen verkligen skulle 
bidra till en högre sysselsättning, så kan man fästa mindre vikt vid 
de negativa sysselsättningseffekter som en generös arbetslöshetsför-
säkring innebär. Men slutsatsen blir ändå att en generös arbetslöshets-
försäkring har stora nackdelar som metod att kompensera dem som 
annars riskerar att bli förlorare i globaliseringsprocessen.

En ytterligare aspekt på arbetslöshetsförsäkringen som kompen-
sationsmekanism gäller dess finansiering. I den mån arbetslöshets-
försäkringen finansieras kollektivt (genom allmänna skatter och ar-
betsgivaravgifter), fungerar den som en försäkring inte bara för den 
enskilda individen utan för alla anställda i en bransch. Övriga sek-
torer i ekonomin finansierar de arbetslöshetsersättningar som beta-
las ut om arbetslösheten ökar i en stagnerande sektor. Den ökning 
av egenfinansieringen som skett under 2007/2008 i den svenska ar-
betslöshetsförsäkringen minskar arbetslöshetsförsäkringens betydelse 
som ”branschförsäkring” och därmed den roll som den kan spela som 
automatisk kompensationsmekanism. Den ökade egenfinansieringen 
innebär emellertid en klar fördel från samhällsekonomisk effektivi-
tetssynpunkt, eftersom den stärker incitamenten för rörlighet: om en 
ökad arbetslöshet i en stagnerande sektor leder till höjda egenavgifter 
i arbetslöshetsförsäkringen, ökar drivkrafterna också för dem som inte 
hotas av friställning att flytta till andra sektorer.
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7.3 Avgångsbidrag

Ett alternativt sätt att kompensera dem som blir friställda i globalise-
ringsprocessen är genom avgångsbidrag som inte betingas på arbetslös-
het utan utgår för alla som sägs upp till följd av arbetsbrist. En sådan 
kompensationsmekanism försvagar inte som arbetslöshetsersättning 
incitamenten för mottagaren att ta ett nytt jobb. Generösa avgångsbi-
drag kan därför från sysselsättningssynpunkt vara en bättre metod att 
kompensera dem som annars riskerar att förlora på globaliseringen än 
hög arbetslöshetsersättning.

Avgångsersättningar har emellertid mycket olika samhällsekono-
miska effekter beroende på vem som betalar dem. I många europeiska 
länder – dock inte Sverige – förekommer lagstadgade avgångsveder-
lag som den enskilda arbetsgivaren måste betala vid uppsägningar.42 
Sådana avgångsvederlag minskar rörligheten på arbetsmarknaden. De 
förstärker arbetsgivarens incitament att behålla arbetskraft när pro-
duktionen ska dras ned. Samtidigt försvagas incitamenten att nyan-
ställa, eftersom den förväntade kostnaden (inklusive kostnaden för en 
möjlig framtida uppsägning) för nyanställningen ökar.

Sådana effekter på den enskilda arbetsgivarens beteende uppkom-
mer inte om avgångsersättningar i stället betalas ut inom ramen för 
en kollektiv försäkring som finansieras via avgifter för alla arbetsgi-
vare. Ett uppmärksammat exempel är det österrikiska systemet där 
arbetsgivarna gör regelbundna inbetalningar till ett personligt konto 
för varje anställd.43 Utbetalningar från detta konto görs vid uppsäg-
ningar. Kontot följer arbetstagaren vid byte av arbetsgivare, så byte av 
anställning innebär inte någon förlust av rätten till ersättning.

De avtalsförsäkringar som finns för privatanställda arbetare enligt 
avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv innehåller ett sådant avgångs-
bidrag (AGB). Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist har 
rätt till bidraget om de fyllt 40 år och varit anställda i ett företag 
som omfattas av försäkringen i minst 50 månader. För 40-50-åringar 
är bidraget 26 900 kr. För personer mellan 50 och 60 år stiger bidrags-

42  Se till exempel OECD (2006).
43  Se till exempel European Commission (2007).
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beloppet successivt och uppgår till 39 440 kr för personer mellan 60 
och 65 år. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp och avräknas inte 
mot arbetslöshetsersättningen.

Avtalsförsäkringarna för privatanställda tjänstemän och statligt an-
ställda innehåller inte några sådana avgångsbidrag. I stället utgår så 
kallade avgångsersättningar som är betingade på arbetslöshet. Dessa 
avgångsersättningar utgör en utfyllnad av arbetslöshetsförsäkringen 
och betalas ut parallellt med arbetslöshetsersättningen.

Avgångsbidrag som utgår till alla som friställs, oberoende av om och 
hur länge dessa är arbetslösa, har sämre fördelningspolitisk träffsäker-
het än arbetslöshetsersättning, som fokuserar på dem som är de största 
förlorarna. Mot detta kan ställas att det kan vara rimligt att kompen-
sera också dem som snabbt finner nya jobb för de ”psykologiska kost-
naderna” av omställning och för att de ofta får acceptera lägre löner 
än tidigare. Det är oklart huruvida avgångsbidrag innebär större kost-
nader än arbetslöshetsersättning. Å ena sidan tenderar kostnaderna att 
öka därför att också de som inte blir arbetslösa får bidraget. Å andra 
sidan hålls kostnaderna nere av att det inte uppkommer några nega-
tiva incitamentseffekter på de arbetslösas sökbeteende. 

Min slutsats är att en ökad användning av avgångsbidrag, som inte 
betingas på arbetslöshet, kan vara en bra metod att kompensera dem 
som annars riskerar att förlora på globaliseringen. Detta skulle kunna 
ske genom förändringar i de partsstyrda systemen. Avtalsförsäkring-
arna för privatanställda tjänstemän skulle kunna göras om så att den 
nuvarande utfyllnaden av arbetslöshetsförsäkringen ersätts av avgångs-
bidrag av samma slag som för privatanställda arbetare. För de senare 
skulle villkoren kunna göras mer generösa och även yngre arbetskraft 
skulle kunna innefattas. Det vore förstås inte heller omöjligt att införa 
ett statligt system för avgångsbidrag, men det förefaller enklare att 
bygga vidare på de partsstyrda system som redan finns. Sannolikhe-
ten för att kostnaderna för systemen redan på kort sikt avräknas från 
utrymmet för löneökningar i avtalsförhandlingarna är förmodligen 
större för avtalade än för lagstadgade konstruktioner.
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7.4 Löneförsäkring

Min huvudtes är att globaliseringen förmodligen inte innebär något 
hot mot sysselsättningen i en ekonomi som den svenska och att det 
verkliga problemet i stället är de inkomstomfördelningar som kan 
uppkomma till följd av effekter på lönerna. Det skulle kunna vara ett 
argument för att försäkringar mot löneminskningar är en lämpligare 
metod att kompensera potentiella förlorare än arbetslöshetsförsäkring. 
Sådana så kallade löneförsäkringar har diskuterats i särskilt amerikansk 
debatt. Utgångspunkten är den stora risken för att friställda ska behö-
va acceptera stora löneminskningar för att få ett nytt jobb i en annan 
sektor. Tanken är att en löneförsäkring under viss tid ska kompensera 
för åtminstone en del av en sådan löneminskning.

En löneförsäkring skulle inte ha några negativa effekter på de upp-
sagdas incitament att hitta ett nytt jobb. Eftersom subventionen beta-
las ut först när den friställde påbörjar en nyanställning, skulle i stället 
lönsamheten av ett nytt jobb öka. Det skulle således förstärka de ar-
betslösas drivkrafter att söka efter arbete.

En löneförsäkring kan antas ha en relativt hög fördelningspolitisk 
träffsäkerhet: den inriktas visserligen inte på de arbetslösa, men utgår i 
stället till de uppsagda som får en bestående minskning av sin inkomst 
efter det att de funnit ett nytt jobb. Träffsäkerheten beror på både hur 
varaktig en sådan löneminskning är och under hur lång tid lönekom-
pensationen utgår.

Löneförsäkringar är internationellt sett ovanliga. Men de förekom-
mer faktiskt på svensk arbetsmarknad. Enligt det trygghetsavtal som 
gäller för den statliga sektorn har den som sagts upp från en statlig 
anställning och får en ny tillsvidareanställning rätt till kompensation 
om den nya lönen är lägre än den tidigare (så kallat inkomsttrygghets-
tillägg). Under de två första åren på en ny anställning utgår fullständig 
kompensation (förutsatt att lönetillägget understiger 30 procent av 
den tidigare lönen). Under det tredje och fjärde året utgår kompensa-
tion för halva löneskillnaden.
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En nackdel med löneförsäkring är att den försämrar lönebildning-
ens funktion som ett signalsystem för hur arbetskraften ska allokeras 
mellan olika uppgifter och sektorer. Incitamenten för att skaffa sig 
kompetens för mer kvalificerade uppgifter försvagas således. Sådana 
incitamentsproblem blir större ju längre ersättningsperioder det är 
fråga om, så här finns en uppenbar målkonflikt med den fördelnings-
politiska träffsäkerheten. 

Min slutsats är ändå att det kan finnas skäl för arbetsmarknadens 
parter att överväga någon form av löneförsäkring också på andra av-
talsområden än det statliga ifall globaliseringsprocessen skulle leda till 
en accelererande strukturomvandling där många arbetstagare vid byte 
av jobb får vidkännas stora löneminskningar. Det är paradoxalt att det 
enda område där löneförsäkring nu förekommer i Sverige är den stat-
liga sektorn, där risken för uppsägningar är mycket mindre än i den 
privata sektorn. 

Diskussionen om löneförsäkring reser emellertid också den princi-
piella frågan om hur långt man bör gå för att via kollektiva försäk-
ringssystem försäkra arbetstagarna mot risker. Huvudargumentet för 
arbetslöshets- och sjukförsäkring är de mycket stora inkomstförluster 
som en anställd kan göra vid arbetslöshet och sjukdom; en löneförsäk-
ring skulle försäkra arbetstagarna också mot risker för betydligt min-
dre inkomstförluster.

7.5 Jobbskatteavdrag för lågavlönade

I framför allt USA och Storbritannien, men också i andra anglosachsis-
ka länder, har olika slags skattereduktioner på arbetsinkomster använts 
som ett fördelningspolitiskt instrument. Ett viktigt motiv har varit att 
motverka den ökning som skett av inkomstskillnaderna och samtidigt 
stärka incitamenten för sysselsättning. Till skillnad från det svenska 
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jobbskatteavdraget som utgår för alla med arbetsinkomst har dessa 
skattereduktioner avsett bara lägre avlönade: de fasas successivt ut för 
högre inkomsttagare. I den mån globaliseringen leder till ökade löne-
skillnader mellan hög- och lågutbildade, kan sådana skattereduktioner 
vara ett sätt att kompensera dem som annars skulle bli förlorare.

En naturlig fråga är därför om det vore motiverat med en starkare in-
riktning av de svenska jobbskatteavdragen på lågavlönade. Finanspoli-
tiska rådet jämförde i sin första rapport en sådan alternativ konstruktion 
av det svenska jobbskatteavdraget med den nuvarande konstruktionen 
som innebär att avdraget ökar med inkomsten upp till en viss nivå 
för att därefter förbli konstant (Svensk finanspolitik 2008). Problemet 
med en sådan kraftigare fördelningspolitisk profil är att det uppstår 
marginaleffekter i det inkomstintervall där avdraget fasas ut. Dessa ad-
deras till de marginaleffekter som redan finns i skatte- och bidragssyste-
met. De negativa effekterna på antalet arbetade timmar av utfasningen 
(och på incitamenten till utbildning och annan kompetenshöjning) blir 
större ju högre marginalskatterna är till att börja med, eftersom sned-
vridningskostnaderna enligt etablerad ekonomisk teori växer mer än 
proportionellt med marginaleffekterna. Effekterna blir också större ju 
jämnare inkomstfördelningen är därför att fler (medel)inkomsttagare 
då kommer att ligga i utfasningsintervallet. En sådan alternativ kon-
struktion av jobbskatteavdraget ger därför mindre positiva effekter på 
det totala antalet arbetade timmar än den nuvarande konstruktionen 
och blir därför statsfinansiellt mycket dyrare. Dessa effekter framgår av 
Tabell 8. De fördelningseffekter i form av mindre lönespridning mellan 
hög- och lågavlönade (mätt som relativinkomsten mellan den 90:e och 
den 10:e percentilen i tabellen) som kan uppnås genom ett jobbskat-
teavdrag med en mer utpräglad låglöneprofil betingar således ett högt 
pris i form av lägre sysselsättning och högre statsfinansiell kostnad. 
Dessutom är inte fördelningseffekterna entydiga: inkomstskillnaderna 
mellan de högst avlönade och medelinkomsttagarna (mätt som rela-
tivinkomsten mellan den 90:e och den 50:e percentilen) blir faktiskt 
aningen större enligt kalkylen i Tabell 8 med ett jobbskatteavdrag som 
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fasas ut än med ett utan utfasning. Detta beror på de negativa effek-
terna på antalet arbetade timmar för medelinkomsttagare som möter 
ökade marginaleffekter på grund av utfasningen.

Jobbskatteavdrag av anglosachsisk modell som begränsas till lågavlö-
nade framstår således inte som någon attraktiv metod för att kompen-
sera för eventuellt ökade löneskillnader mellan hög- och lågutbildade 
i Sverige. Om jobbskatteavdrag ska vara effektiva för att uppnå detta 
mål, måste de betingas inte på total löneinkomst utan på lönen (per 
tidsenhet). I så fall undviker man de negativa incitamenten på anta-
let arbetade timmar i utfasningsintervallet.44 En sådan konstruktion är 
emellertid administrativt mycket mer krävande, eftersom information 
då krävs om både total arbetsinkomst och lön per tidsenhet (eller total 

 Ökning av antal   Självfinansierings- P90/P10 P90/P50
 arbetade timmar  grad
 (helårsekvivalenter)      
     

Tabell 8: Effekter av olika utformning av jobbskatteavdrag

Not: Jobbskatteavdrag utan utfasning avser det jobbskatteavdrag som infördes i Sverige den 1 jan. 
2007. Jobbskatteavdrag utan utfasning avser en utfasning som börjar vid en årsinkomst på 180 000 kr 
och ökar den effektiva marginalskatten med 5 procentenheter. Självfinansieringsgraden definieras som 
kvoten mellan den ökning av skatteintäkterna som sker till följd av ökad sysselsättning och den direkta 
skatteminskningen (vid oförändrad sysselsättning) till följd av sänkt skattesats. Självfinansieringsgra-
den anger således till vilken del en skattesänkning behöver finansieras genom höjningar av andra skat-
ter eller sänkningar av offentliga utgifter om budgetsaldot ska vara oförändrat. P90/P10 anger kvoten 
mellan inkomster i 90:e och 10:e percentilen av inkomstfördelningen. P90/P50 anger kvoten mellan 
inkomster i 90:e och 50:e percentilen.
Källa: Svensk finanspolitik (2008).

Jobbskatteavdrag 
utan utfasning 72000 0,71 2,86 1,53

Jobbskatteavdrag 
med utfasning 16000 0,40 2,82 1,54

44  Se till exempel OECD (2005) för en diskussion av sådana alternativa konstruktioner av skattereduk-
tioner på arbetsinkomster.
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arbetsinkomst och antalet arbetade timmar per person). Det är därför 
tveksamt om konstruktionen är praktiskt genomförbar.

Ett jobbskatteavdrag av svensk modell, där avdraget successivt ökar 
med inkomsten upp till en viss nivå för att därefter förbli konstant, 
motverkar en ökad lönespridning mellan hög- och lågutbildade i den 
meningen att avdraget innebär en större procentuell skatterabatt för 
låg- än för höginkomsttagare.45 Men det kan aldrig bli ett lika kraftfullt 
instrument som skattereduktionerna på arbetsinkomster för lågavlöna-
de i de anglosachsiska länderna, där lägre marginalskatter och en mindre 
hoptryckt inkomstfördelning innebär att de negativa incitamentseffek-
terna av en utfasning av skattereduktionerna blir mycket mindre.

7.6 Det reguljära utbildningssystemet

Utbildningen av ungdomar i det reguljära utbildningssystemet kan 
självfallet inte användas för att direkt kompensera potentiella förlo-
rare i globaliseringsprocessen. Men hur den reguljära ungdomsutbild-
ningen inriktas är av central betydelse för att styra arbetskraft dit det 
finns framtida efterfrågan och därmed i möjligaste mån ”förebygga” 
att alltför mycket arbetskraft hamnar i stagnerande sektorer. Dessvärre 
är det genuint svårt att långt i förväg förutse vilken kompetens som i 
framtiden kommer att vara mest efterfrågad. Det ligger i sakens natur 
att det är lättare att peka ut uppgifter och sektorer som kommer att 
utsättas för internationell konkurrens (eftersom dessa redan existe-
rar) än att peka ut de uppgifter och sektorer där ett land i framtiden 
kommer att ha komparativa fördelar (eftersom detta många gånger är 
verksamheter som ännu inte utvecklats).

Hög utbildning garanterar inte nödvändigtvis framtida arbetskrafts-
efterfrågan. Avsnitt 5.1 diskuterade distinktionen mellan personligt 
levererade tjänster och tjänster som kan levereras elektroniskt på 
45 En fullständig analys kräver förstås också att man beaktar hur jobbskatteavdraget finansieras. Om 
det ska bidra till inkomstutjämning krävs att finansieringen inte har samma regressiva karaktär som av-
draget.
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distans och att denna distinktion inte behöver ha något med utbild-
ningsnivån att göra. Uppenbarligen finns det ett antal yrken som inte 
kräver högre utbildning (men väl yrkesutbildning) och som kan antas 
fortsätta att producera tjänster som måste levereras personligen. Hit 
hör yrken som rörmokare, snickare, personal i barn- och äldreomsorg 
liksom sjuksköterskor. Sådana yrken kommer att utsättas för mer av 
internationell konkurrens bara i den omfattning som det blir fråga om 
ökad arbetskraftsmigration över gränserna (eller vårdbehövande reser 
utomlands för att få vård). 

Frågan om utbildningens betydelse för möjligheterna att få jobb 
hänger också samman med den debatt som finns om en tilltagande 
överutbildning på den svenska arbetsmarknaden. Den vanliga förkla-
ringen att den successivt stigande kvalifikationsnivån för arbetskraften 
beror på att de nya jobb som tillkommer kräver allt högre kompetens 
har ifrågasatts av flera forskare. Dessa menar i stället att högre utbild-
ning i allt högre grad kommit att fungera som signal om den enskildes 
personliga kompetens. Enligt detta synsätt har allt fler jobb kommit att 
tillsättas med överkvalificerade personer och en del av arbetskraftens 
högre utbildningsnivå är därför en ren samhällsekonomisk kostnad. 46 

Svårigheterna att förutse den framtida arbetskraftsefterfrågans in-
riktning har lett till standardrekommendationen att utbildning inte så 
mycket bör lära ut en viss typ av kompetens utan i stället i första hand 
syfta till att göra arbetskraften anpassningsbar till skiftande förhållan-
den. Problemet är bara att detta är mycket lättare sagt än gjort. Det 
är svårt att mer exakt ange vad en sådan utbildning ska innehålla för-
utom mycket allmänna – och tämligen intetsägande – formuleringar 
om att stimulera kreativitet, utveckla kommunikations- och problem-
lösningsförmåga och så vidare.47

46 Se till exempel Åberg (2002), Le Grand med flera (2001, 2004) och Tåhlin (2007).
47 Se till exempel Baldwin (2006) och Blinder (2007).
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7.7 Ekonomisk-politiska slutsatser

Min huvudtes är att det förmodligen inte finns anledning att oroa sig 
för att globaliseringen ska leda till lägre sysselsättning i vår ekonomi. 
Det verkar mer troligt att nettoeffekterna på sysselsättningen blir po-
sitiva än negativa. Problemet är i stället de inkomstomfördelningar 
som kan komma att ske.

Om globaliseringen inte har negativa sysselsättningseffekter kommer 
den att innebära aggregerade välfärdsvinster. I teorin kan de som riske-
rar att bli förlorare alltid kompenseras så att alla kan bli vinnare. I prak-
tiken är detta mycket svårare att åstadkomma. Åtgärder som motverkar 
de omfördelningar som globaliseringen kan ge upphov till, tenderar i 
allmänhet att minska vinsterna av den. Det innebär begränsningar i hur 
mycket som kan göras för att uppnå önskade fördelningseffekter. Man 
måste här, precis som när det gäller andra förändringar i ekonomin, 
acceptera att det inte går att skydda medborgarna från alla omfördel-
ningar. Detta är förmodligen inte heller önskvärt, eftersom det skulle 
minska de enskilda individernas incitament att göra kloka val i fråga om 
grundläggande utbildning, yrke, vidareutbildning och karriärvägar. 

Det finns en tendens inom såväl den rena teorin som den ekono-
misk-politiska diskussionen om utrikeshandel att fästa större avseende 
vid fördelningseffekter än på andra områden. Det kan förstås bero på 
att alltför lite intresse fästs vid dessa aspekter i andra sammanhang. 
Men det kan också finnas anledning att tänka igenom om det verkli-
gen finns starkare skäl att försöka eliminera omfördelningar till följd 
av internationell marknadsintegration än till följd av andra förändring-
ar, till exempel teknologiska sådana. Ett tänkbart motiv skulle kunna 
vara att risken för att globaliseringsprocessen ska utlösa protektionis-
tiska strömningar är mycket större än risken för att den teknologiska 
utvecklingen ska leda till allmän teknikfientlighet.

Det är fullt möjligt att åtminstone till viss del motverka eventuella 
oönskade fördelningseffekter av globaliseringen. Det finns anledning 
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tro att det med bibehållen effektivitet går att upprätthålla en större 
volym på arbetsmarknadsutbildningen än som varit fallet i Sverige un-
der senare år; mycket tyder på att denna dragits ner mer än vad som är 
samhällsekonomiskt klokt. Det finns också skäl att tro att arbetsmark-
nadsutbildningen i alltför hög grad har inriktats på korta yrkesinriktade 
kurser för att den ska kunna motsvara de omskolningsbehov som en 
alltmer kvalificerad arbetskraft kan möta i en globaliserad ekonomi. 

En generös arbetslöshetsförsäkring kan visserligen bidra till att kom-
pensera potentiella förlorare i globaliseringsprocessen, men den har 
nackdelen att försvaga incitamenten att flytta till nya jobb. Avgångs-
bidrag till alla uppsagda, oberoende av om dessa blir arbetslösa eller 
inte, genom kollektiva försäkringssystem har inte sådana negativa in-
citamentseffekter och kan därför vara en bättre kompensationsmetod. 
Sådana avgångsbidrag finns i de arbetsmarknadsförsäkringar för privat-
anställda arbetare som avtalats mellan LO och Svenskt Näringsliv, men 
inte i andra omställningsavtal på svensk arbetsmarknad. Det kan finnas 
goda skäl att införa liknande system över hela arbetsmarknaden och 
kanske göra dem ännu mer generösa än för privatanställda arbetare.

En annan idé är löneförsäkring för att under en tid kompensera dem 
som förlorar sina jobb i en omvandlingsprocess för att de kan tvingas ta 
nya jobb till lägre löner än de hade tidigare. En sådan försäkring skulle 
sannolikt ge kompensation till en större grupp än arbetslöshetsförsäk-
ringen. Samtidigt kan man ställa frågan om hur långt samhället bör gå 
för att försäkra bort individuella risker: inkomstförlusterna till följd av 
lägre lön efter byte av jobb kan i allmänhet förväntas vara mycket min-
dre än inkomstförlusterna till följd av arbetslöshet eller sjukdom.

Jobbskatteavdrag som avgränsas till låginkomsttagare har använts 
i de anglosachsiska länderna för att motverka de ökade inkomstskill-
nader mellan hög- och lågutbildade som globaliseringen förmodligen 
bidragit till. Sådana jobbskatteavdrag har där varit ett kraftfullt instru-
ment, men förutsättningarna för att använda det i Sverige är mycket 
sämre. Orsaken är att vi har en betydligt jämnare inkomstfördelning 
och att en utfasning av avdraget vid högre inkomster skulle addera 
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kraftiga marginaleffekter till de redan höga marginalskatterna. Det 
skulle leda till mycket kraftiga snedvridningseffekter. Omfördelning 
mellan hög- och låginkomsttagare är också ett trubbigt instrument 
för att motverka fördelningseffekter av globaliseringen i den mån som 
denna i första hand förskjuter efterfrågan mellan yrkeskategorier vars 
arbete lämpar sig mer eller mindre väl för internationell outsourcing 
utan att detta har något samband med kvalifikationsnivån. 
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