
 
 
Rubrik: Vi blir allt mer beroende av omvärlden 
 
 
 
Det finns inte längre några enbart svenska fackliga frågor. 
Fler länder som deltar i världshandeln och ökad rörlighet över gränserna har lett till ökad 
global konkurrens. Rörlighet för varor och kapital följs nu av ökad rörlighet för arbetskraften. 
 
 
Globalisering kan mätas på många olika 
sätt. 
Vi kan t ex se att världshandeln utvecklats 
kraftigt och mer än fördubblats det senaste 
decenniet. 
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    Källa:Världshandelsorganisationen WTO 
 
 
 
 
Ett annat mått är Sveriges handel med 
omvärlden. Sedan 1960-talet har handeln 
som andel av BNP nästan fördubblats. Idag 
motsvarar handeln två tredjedelar av BNP. 
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De gränsöverskridande investeringarna i 
världen ökade kraftigt under 1990-talet för 
att snabbt dala efter IT-bubblan år 2000. 
Nu ökar investeringarna igen. 
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2003 arbetade c:a 564 0000 anställda på 
utlandsägda företag i Sverige. Motsvarande 
siffra för hur många anställda som arbetar 
på svenska företag i utlandet var 956 000. 
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Utvecklingen på dessa områden visar en och samma sak: Sverige blir allt mer beroende av 
omvärlden – och omvänt - närvaron av omvärlden blir allt mer påtaglig i Sverige. 
Den svenska ekonomin är inte längre en fredad insjö utan en vik i det stora världshavet. 
För anställda i Sverige betyder globaliseringen både en möjlighet och en utmaning. 
När allt fler länder deltar i världshandeln och varor och tjänster strömmar över gränserna i allt 
snabbare takt innebär det att konkurrenstrycket hårdnar. 
Ökad konkurrens är ett mynt med två sidor: Den ena sidan är att konkurrensen pressar 
priserna. För oss som konsumenter betyder det billigare varor och tjänster. 
Det är den här utvecklingen vi ser i elektronik- och telekombranscherna, i de låga priserna i 
klädbutiker och i mängden av billiga varor hos Claes Ohlsson och liknande kedjor.  
Den andra sidan av myntet är att konkurrensen också ökar pressen på svenska företag och 
svenska jobb. 
Konkurrensen verkar på bred front, men slår särskilt hårt mot den enklare 
industriproduktionen. Det är där som ökningen av många nya konkurrentländer slår igenom 
mest påtagligt. 
Medan globaliseringens fördelar kommer alla till del så faller nackdelarna på de som drabbas 
direkt av nedläggning av företag eller utflyttning av produktion. 
Omvandlingen är ingen nyhet för de anställda i industrin. Däremot har takten och 
omfattningen av omvandlingen ökat med tilltagande globalisering. Fler jobb berörs och 
påverkas. 
Ofta uppmärksammas utflyttning och nedläggningar av företag i Sverige och knyts till 
globaliseringen. 
Det är inte lika vanligt att peka på globaliseringen då utländska företag etablerar sig i Sverige 
och bygger ut verksamheten. 
Ingenting tyder dock på att globaliseringen totalt sett skulle ha en negativ effekt på antalet 
jobb i Sverige. 
Förlusten av jobb i den svenska industrin sker i första hand inte som följd av utflyttning eller 
låglönekonkurrens utan på grund av rationaliseringar och strukturomvandling. 
Det behövs helt enkelt färre människor i varuproduktionen. 
 


