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Sammanfattning 
Sverige står nu inför en ny industriell revolution som innebär att allt fler yrkessektorer blir 

berörda, speciellt vissa service- och tjänsterelaterade yrken. Den teknologiska utvecklingen 

skapar större möjligheter för företag att dela upp tillverkningsprocessen och på så sätt kan 

företagen utnyttja komparativa fördelar i de områden där dessa finns. Konsekvenserna kan bli 

att företag väljer att placera tillverkningen i andra länder vilket skapar oro för att 

arbetstillfällena ska minska i länder som Sverige. Hur många arbeten som kan påverkas av 

företagsflytt är ett ämne som har förekommit i medier den senaste tiden och buden är många. 

 

Genom att utföra en undersökning, som ger en uppskattning av hur många arbetstillfällen 

detta kan påverka, bedömer vi att 27 procent av den totala sysselsättningen i Sverige 

potentiellt kan vara utflyttbar. Ett vanligt antagande är att de arbetare som berörs av 

företagsflytt har en lägre utbildning och att högutbildade står på säker mark. Men så är inte 

fallet enligt vår undersökning, utan arbeten som kräver en högre utbildning är inte mindre 

utflyttbara. Reallöneutvecklingen kommer att påverkas till en följd av omstruktureringen men 

till vilken grad är svårt att säga. Vi tror dock att en avtrappning i reallöneökningen kommer att 

ske i framtiden. 
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Abstract 
Sweden face a new industrial revolution that involves more sectors of workers than before, in 

particular some service sector jobs will be affected. Technological progress creates larger 

opportunities for companies to split up the production process and take advantage of 

comparative advantages in the areas in which they exist. The result could be that companies 

choose to locate production in other countries, which can generate anxiety about the 

possibility of reduction of job supply. How many jobs that will be affected by offshoring has 

been a common subject in media lately and opinions differ widely. 

 

By carrying out an investigation, which can show how many jobs that can be effected, we 

estimate that 27 percent of jobs in Sweden can be potentially offshorable. A common 

assumption is that workers with low education are affected more by offshoring compared to 

those with higher education. But that is not the case according to our investigation, jobs that 

require high education are not less offshorable. The restructuring will influence the real wage 

but to which extent is hard to say. We believe that the increase of real wage will diminish in 

the future. 
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1. Inledning 
Globalisering och den internationella handeln har varit viktig för den svenska ekonomiska 

tillväxten, men detta medför även ökad konkurrens som ställer högre krav på företagen. Under 

de senaste årtiondena har globaliseringen lett till att somliga företag väljer att placera sin 

tillverkning i länder som kan erbjuda lägre produktionskostnader. Redan under 1950-talet 

flyttade företag som var starkt beroende av arbetskraft till länder med låga 

arbetskraftskostnader. Denna utveckling har fortsatt och idag råder det en hårdare konkurrens 

om de internationella marknadsandelarna. Företag med dålig lönsamhet kan välja att lägga 

verksamheten i lågkostnadsländer för att på så sätt växa och vara mer konkurrenskraftiga. 

Utflyttning av produktion medför oro för att jobben förläggs i utlandet utan att nya 

arbetstillfällen skapas i hemlandet. (Andersson, 2006) 

 

Konkurrensen blir allt hårdare när länder som Kina och Indien får en starkare position på den 

internationella handelsmarknaden. Detta innebär en stor ökning av världens arbetskraftutbud, 

som omfattar även högutbildad arbetskraft, och enligt nationalekonomins grunder betyder ett 

ökat utbud att priset faller, ceteris paribus. Faktorproportionsteorin säger att om handel inleds 

mellan länder så kommer priserna på produktionsfaktorerna att jämnas ut med tiden. Skulle 

teorierna vara empiriskt korrekta innebär detta att reallönen kommer att sjunka i ett land som 

Sverige. Företag lockas till de länder som har till fördel att erbjuda lägre 

produktionskostnader. De höga lönekostnaderna som Sverige har leder till svårighet att 

behålla produktionen av arbetsintensiva varor och omstruktureringen är ett faktum.  

 

1.1 Problemställning 

Den strukturomvandling som sker idag skiljer sig något vad gäller vissa aspekter, i jämförelse 

med tidigare decennier. Det är andra yrkessektorer som är mer påverkade idag än för 30 – 40 

år sedan, då effekten var störst inom tillverkningsindustrin. Idag berörs allt fler tjänste- och 

servicerelaterade yrken av utflyttning. Detta är en följd av den tekniska utvecklingen som 

möjliggör för företag att exempelvis utlokalisera sina telefonväxlar. Produktionsprocessen blir 

allt mer splittrad, och tack vare den mer globaliserade världen vi lever i kan varje särskild del 

av produktion i princip förläggas i den region där förutsättningarna för tillverkningen är bäst. 

(Ekholm, 2006) 

 

Strukturomvandlingen medför att företag som är speciellt arbetskraftsberoende väljer att flytta 

sin produktion till låglöneländer för att kunna sänka sina produktionskostnader och denna 
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process blir allt vanligare. Enligt undersökningar från bland annat Svenskt Näringsliv så har 

cirka 300 000 arbeten försvunnit under de senaste fem åren. Om denna siffra ger en rättvis 

bild av den framtida utvecklingen är svårt att säga, därför kan det vara av intresse att ta reda 

på hur många arbeten som potentiellt kan flytta ur landet. Finns det ett samband med 

resultatet från Svenskt Näringsliv och nationalekonomiska teorier så borde utbudet av 

arbetslösa öka i Sverige, vilket i sin tur har inverkan på lönesättningen. En annan intressant 

aspekt är hur stor del låg- och högutbildad arbetskraft som påverkas av att verksamheter 

flyttar ur landet.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka antalet arbetstillfällen som möjligtvis kan påverkas av 

företagsflytt i framtiden, och jämföra med tidigare studier för att se hur valet av 

undersökningsmetod kan påverka resultatet. I samband med undersökningen tar vi reda på om 

det är yrken som kräver låg- eller högutbildad arbetskraft som beröras av utflyttningen. Vi 

kommer även att granska vilken effekt detta har på löneutvecklingen i landet utifrån 

handelsteorier. 

 

1.3 Metod 

Uppsatsen kommer att undersöka hur många arbetstillfällen som är utflyttbara i Sverige med 

en metod som grundar sig på Alan S. Blinders artikel ”How many U.S. jobs might be 

offshorable?”. För att möjliggöra denna undersökning insamlas data om antalet anställda i 

olika yrkeskategorier från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Datan kommer att bearbetas 

utifrån artikeln för att kunna skatta en siffra på hur många arbeten som eventuellt kan 

påverkas. Vi kommer även att samla data om de anställdas utbildning för att på så sätt kunna 

undersöka vilken utbildningsnivå som berörs. Dessutom kommer en korrelationsanalys att 

genomföras för att se om det finns något samband mellan utbildningsnivån och utflyttbarheten 

för yrkena. Lämplig litteratur används för att på så sätt få en grundläggande kännedom om 

ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 6



1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att koncentrera oss på följderna av att företag väljer att flytta sin produktion till 

andra länder, vilket betyder att vi reflekterar endast över bruttoeffekterna av företagsflytt och 

tar inte någon hänsyn till att nya arbetstillfällen kan skapas när företag flyttar till Sverige, 

eftersom det inte finns tillgänglig statistik för detta. Till en följd av tidsbrist har vi valt att inte 

undersöka effekten på faktiska löner utan istället rent teoretiskt diskutera kring detta.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av den historiska utvecklingen i Sverige, för att ge en 

bild av hur tidigare strukturomvandlingar har hanterats och om den nuvarande skiljer sig från 

dessa. Därefter redogör vi för handelsteorier och vad dessa säger om den utveckling som sker. 

En genomgång av tidigare studier visar olika sätt att mäta produktionsflytt. Efter det följer 

beskrivningen av Alan S. Blinders studie, vilken vi baserar vår undersökning på. Resultatet av 

denna kommer att belysa hur Sverige kan påverkas av den strukturomvandling som håller på 

att ske. Slutligen presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till genom att analysera 

handelsteorierna och resultatet av undersökningen. 
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2. Historisk bakgrund 
Sverige påverkades inte i så stor utsträckning av den första industriella revolutionen och i 

mitten av 1800-talet var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa. Men detta skulle 

ändras under resterande tiden av 1800-talet. Tillväxten i Sverige var mycket snabb, som en 

följd av bland annat utbyggnaden av järnvägen och nya regelverk, vilket ledde till en 

ekonomisk konvergens mellan Sverige och de rikaste länderna. Sverige och de övriga 

skandinaviska länderna kunde dra nytta av den globaliseringschock som den andra industriella 

revolutionen medförde. Den nya tekniken och infrastrukturen förde med sig dramatiska 

sänkningar av transportkostnader, vilket ledde till utökad handel mellan länder. Exporten av 

svenska naturtillgångar ökade, och komparativa fördelar kunde nu utnyttjas internationellt. 

(Andersson, Braunerhjelm & Jakobsson, 2006) Den ökade efterfrågan på svenska råvaror gav 

en enorm tillväxt för bland annat järnverk, sågverk och massafabriker. De industrier som 

ökade kraftigt under 1890-talet var massa-, malm- och stålindustrin (Eklund, 2005) och i 

början av 1900-talet hade industriproduktionen gått om jordbruket. (Andersson, Braunerhjelm 

& Jakobsson, 2006) 

 

Efter andra världskriget skedde återuppbyggnaden i Europa och den svenska industrin hade en 

hög efterfrågan på exportvaror med inriktning på verkstadsvaror, skog och malm.1 Under 

1950- och 1960-talet tillkom en stark fackföreningsrörelse och en aktiv arbetsmarknadspolitik 

i Sverige. Man reglerade för att uppnå politiska mål som full sysselsättning, ökad välfärd, 

prisstabilitet och strukturrationaliserat högproduktivt näringsliv. Den snabba tillväxten gjorde 

det möjligt att bygga ut den offentliga sektorn och genomföra ett antal sociala reformer. 

Produktionen ökade snabbt och under 1960-talet var tillväxten som högst i landet. Lönerna 

steg kraftigt till en följd av tillväxtökningen. Löneskillnaderna minskade, detta gjorde att 

utbildningspremien föll vilket har kunnat bidra till att Sverige förlorade en del i det försprång 

i utbildning som vi tidigare haft. Löneökningarna ledde till att exporten minskade och företag 

tappade marknadsandelar. Många företag valde då att förlägga produktionen i länder som 

hade lägre lönekostnader, bland dessa var svenska textilföretag. Detta betydde i sig inte en 

avsevärd ökning i arbetslösheten eftersom det skedde en expansion i den offentliga och 

privata servicesektorn. Detta var början på Sveriges strukturomvandling från industrisektorn 

till service- och tjänstesektorn.  

                                                 
1 Följande avsnitt bygger på Klas Eklund Vår ekonomi, 2005. 
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En långvarig industrikris som rådde under 1970- och 1980-talen orsakades av hård 

konkurrens bland annat på järn- och stålindustrin vilket innebar en avtagande tillväxt i landet. 

För att förbättra konkurrenskraften valde regeringen att devalvera kronan i början på 1980-

talet, vilket ledde till att den svenska ekonomin återhämtade sig tillfälligt och 

konkurrenskraften var mycket stark. År 1987 framstod arbetsmarknaden som allt mer 

överhettad och det uppstod arbetskraftbrist på många håll i landet. Konsekvenserna blev att 

lönerna steg snabbare än produktiviteten i landet vilket medförde ökade priser och inflation.  

 

I begynnelsen av 1990-talet var den ekonomiska krisen ett faktum, arbetslösheten steg till en 

följd av den djupa konjunkturnedgång som ägde rum vid denna tidpunkt. Den stigande 

arbetslösheten och bankkrisen var ödeläggande för de svenska statsfinanserna. Omfattande 

besparingar var då ett måste för att ta sig ur detta läge. Från 1998 ökade tillväxten till en följd 

av tekniska framgångar inom bland annat läkemedel och telekommunikation, vilket bidrog till 

att arbetslösheten och inflationen sjönk.  

 

Utvecklingen för Sverige och andra rika länder har gått från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle med hög tillväxt och goda finanser, därefter har vi övergått till en mer tjänst- 

och serviceinriktad arbetsmarknad. Denna omvandling kan man se i figur 2.1. I mitten på 

1970-talet hade tillverkningsindustrin fortfarande en relativt stor andel av den totala 

sysselsättningen i landet, men fram till idag har denna industrisektor halverats. Ökningen i 

tjänstesektorn motsvarar i det närmaste nedgången i tillverkningsindustrin, vilket ger tydliga 

tecken på strukturomvandlingen som sker i Sverige. 

 

Figur 2.1: Sysselsättning i olika branscher 
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3. Teori 
För att få en större förståelse för hur arbetsmarknaden påverkas av den utveckling som sker i 

världen är det viktigt att känna till de grundläggande nationalekonomiska teorier som 

förklarar handel mellan länder.  

 

3.1 Komparativa fördelar 

I början av 1800-talet utvecklade David Ricardo teorin om komparativa fördelar, och enligt 

denna vinner två länder på handel om länderna specialiserar sig i produktion av en vara som 

det är relativt sett mest effektivt på. Handel beror på skillnader mellan ländernas 

arbetsproduktivitet. Modellen är alltså en enfaktormodell med arbetskraft som den enda 

produktionsfaktorn. Modellen är till för att förstå varför internationell handel uppstår och hur 

dess effekter påverkar välfärden i landet, men det finns vissa förenklingar i modellen. Den 

antar bland annat en extrem grad av specialisering vilket inte finns i verkligheten, dessutom 

tar den inte någon hänsyn till transportkostnader vilka inte går att undvika. Den bortser från 

hur handel påverkar inkomstfördelningen inom länderna, och därför förutspår Ricardo att 

länder alltid vinner på handel. Men i verkligheten har internationell handel stor påverkan på 

inkomstfördelningen och då är det inte säkert att alla (arbetare, kapitalägare och markägare) i 

länderna gynnas av handel. (Krugman & Obstfeld, 2003)  

 

Förr i tiden var länders komparativa fördelar tydliga men idag kan de vara svåra att känna 

igen. Tack vare den globaliserade värld vi lever i så förändras de komparativa fördelarna över 

tiden. Detta är på grund av den tekniska utvecklingen, handelshinder som har minskat och 

företag som söker kostnadsfördelar genom att exempelvis förlägga produktion i 

lågkostnadsländer. Detta fenomen kallas kalejdoskopisk komparativ fördel. (Bhagwati, 1998) 

Förr hade Sverige komparativ fördel i textilproduktion men under 1960-talet valde ett flertal 

svenska textilföretag att förlägga produktion i bland annat Portugal, eftersom lägre 

arbetskraftskostnader kunde erbjudas. Alltså skiftade dessa komparativa fördelar från Sverige 

till Portugal. Vissa komparativa fördelar förändras inte, som de som beror på naturresurser. 

(Blinder, 2006)  

 

 

 

 

 

 10



3.2  Faktorproportionsteorin 

Eli Heckscher och Bertil Ohlin utvecklade faktorproportionsteorin som grundar sig på teorin 

om komparativa fördelar.2 I modellen har två länder samma produktionsfaktorer och de 

producerar två varor. Vid handel specialiserar sig ett land och exporterar den vara som kräver 

mycket av den produktionsfaktor som landet är relativt sett rikt på. Teorin säger att priset på 

produktionsfaktorer tenderar att jämnas ut när länderna öppnar för handel. Detta kan endast 

ske om vissa villkor uppfylls, som att båda länder måste producera båda varor, teknologin ska 

vara densamma, det råder perfekt konkurrens och inga transportkostnader eller handelshinder 

får förekomma.  

 

Anta två länder där det ena är rikt på arbetskraft och det andra är rikt på kapital. Dessa länder 

producerar två varor, en arbetsintensiv- och en kapitalintensiv. Figur 3.1 utgår från landet som 

är rikt på kapital. Produktionsmöjlighetskurvan visar de möjliga kombinationerna av de båda 

varorna som kan produceras i landet. Relativpriset3 mellan varorna visas av prislinjen (P). 

Innan det finns någon handel sker den totala produktionen i punkt Q1. Om handel nu inleds 

mellan de två länderna så kommer relativpriset på arbetskraftsintensiva varor att falla (P’), 

vilket innebär en minskad produktion av de arbetsintensiva varorna och en ökning i de 

kapitalintensiva varorna (Q2). Om villkoren inte är uppfyllda producerar landet innanför 

produktionsmöjlighetskurvan och kan hamna i punkt Q3, vilket innebär att landet inte 

använder sina produktionsresurser till fullo. 

 

Denna modell kan även visa hur landet påverkas när strukturomvandling sker och om detta 

skulle öka utbudet på arbetskraft. Vi får då ett tillskott till omvärldens faktortillgångar 

bestående av arbetskraft och effekten blir ett fallande pris på arbetsintensiva varor (från P till 

P’ i figur 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Följande avsnitt bygger på Krugman och Obstfeld, 2003. 
3 Kvoten mellan priset på exempelvis arbetsintensiv vara och kapitalintensiv vara (Pa/Pk). 
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Figur 3.1: Produktionsmöjlighetskurvan för ett ”rikt” land 
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Källa: Krugman & Obstfeld med egen bearbetning 

 

Ett annat användningsområde för denna modell är att visa hur arbetskraft med olika 

utbildningsnivå påverkas av handel. Om man använder hög- och lågutbildad arbetskraft som 

produktionsfaktorer istället för kapital och arbetskraft så blir slutresultatet detsamma. För att 

genomföra denna modell så ersätts kapital med högutbildade och arbetare med lågutbildade. 

Detta skulle innebära att produktion av varan som kräver högutbildad arbetskraft ökar och en 

minskad produktion av den vara som kräver lågutbildad arbetskraft. Efterfrågan ökar då på 

högutbildad arbetskraft och minskar för lågutbildade i landet (Från punkt Q1 till Q2 i figur 

3.1).  

 

3.3 Paul A. Samuelson 

De teorier som redogjorts ovan förklarar hur bland annat arbeten kan beröras när handel 

inleds mellan rika och fattiga länder, och hur globaliseringen som sker i världen skapar 

farhågor om hur arbetare och löner kan påverkas i landet. I en artikel som den kända 

amerikanska nationalekonomen Paul A. Samuelson skrivit tar han upp problemen kring detta. 

Samuelson presenterar sina teorier om vad som skulle hända om det sker 

produktivitetsförbättringar inom olika sektorer för ett land som exempelvis Kina, och hur 

detta skulle påverka arbetena i USA. Om till exempel Kina och USA inleder handel, där båda 

länderna producerar två varor (vara 1 och 2), har USA fördel i produktion av vara 1 och Kina 

har till fördel att producerar vara 2. Vid handel specialiserar sig länderna på varor som de har 

komparativa fördelar i att producera. Skulle produktiviteten öka för tillverkningen av vara 1 i 
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Kina så skulle detta leda till att USAs komparativa fördelar minskar för produktion av denna 

vara och Kina skulle inleda produktion av vara 1, vilket betyder en ökad välfärd för Kina och 

en minskad välfärd för USA. Men skulle denna produktivitetsökning ske för vara 2 i Kina 

skulle detta betyda en ökad välfärd för båda länderna. Samuelson visar då att arbeten kan 

försvinna från USA på två olika sätt, antigen väljer företag i USA att flytta direkt till Kina 

eller så producerar Kina varan billigare, vilket betyder att USA importerar varan istället, 

vilket konkurrerar ut företagen i USA. Samuelson påpekar att även om ökad produktivitet 

sker i Kina som ökar välfärden totalt i landet så kan fördelningen av välfärden vara ojämn, att 

vissa sektorer eller grupper kan drabbas negativt.  

 

3.4 Begreppen offshoring och outsourcing 

Produktion som flyttas utomlands kan även medföra att jobben placeras utomlands, vilket 

skapar oro för länder som upplever stor företagsflytt. Hela företag eller delar av produktionen 

som flyttas från landet kan genomföras på olika sätt och för att klargöra detta ska vi redogöra 

för olika begrepp.  

 

Outsourcing och offshoring är två begrepp som brukar blandas ihop. Generellt kan man säga 

att outsourcing betyder att företaget lägger ut en del av verksamheten på inhemska eller 

utländska underentreprenörer. Till exempel kan företaget lägga ut sin telefonväxel på en 

underleverantör istället för att utföra denna tjänst själv. Offshoring betyder att en del eller hela 

verksamheten flyttas utomlands. (Ekholm, 2006)  

 

Begreppen outsourcing och offshoring har ingen direkt motsvarighet i det svenska språket. 

Eftersom vi i denna uppsats fokuserar på offshoring så kommer vi även att använda det 

försvenskade begreppet ”utflyttning”, som står för beskrivningen till att företag väljer att 

flytta hela eller delar av sin produktion till ett annat land. 

 

 13



4. Mediedebatter och tidigare studier 
Offshoring är ett ämne som har figurerat i medier de senaste åren och det finns många 

spekulationer och antaganden om hur framtiden kommer att se ut. Att referera ett par artiklar 

kan skapa förståelse för hur diskussionen förts i Sverige. För att ge en bild av hur många 

arbetstillfällen som har och kommer att påverkas av att företag flyttar sin produktion 

utomlands redogör vi för tre olika undersökningar som tidigare genomförts för Sverige. Vi 

kommer även att skildra Alan S. Blinders artikel som ligger till grund för vår undersökning. 

 

4.1 Nationalekonomisk debatt 

En diskussion mellan en rad kända svenska nationalekonomer som förekommit i tidskriften 

Ekonomisk debatt det senaste året startades till en följd av en artikel som Mats Persson och 

Marian Radetzki sammanställt. Enligt denna artikel, ”Kina, Sverige och globalisering”, 

kommer reallöner i Sverige att sjunka som en konsekvens av att det globala arbetskraftutbudet 

har stigit dramatiskt tack vare Kinas, Indiens och Östeuropas inträde på världsmarknaden. De 

menar att teoremet om faktorprisutjämning har blivit ett konkret faktum som andra 

nationalekonomer väljer att blunda för. Artikeln hävdar att utbudet av högutbildad arbetskraft 

kommer att öka på världsmarknaden till en följd av massutbildning som sker i länder som 

Kina och Indien. Persson och Radetzki anser även att med tillräcklig tid så kommer praktiskt 

taget alla varor och tjänster att utsättas för internationell konkurrens vilket innebär att 

reallönerna kommer att sjunka oavsett yrke. De belyser löneflexibilitetens fördelar, och när 

inte lönerna kan anpassas till den nya jämviktsnivån så tvingar detta företag att flytta 

utomlands i en snabbare takt än med rörligare löner.  

 

Ett av många svar på Perssons och Radetzkis artikel kommer från Karolina Ekholm och 

Katariina Hakkala som i ”Hur påverkar handel och utflyttning av produktion den svenska 

arbetsmarknaden?” uttrycker sin skepsis till fallande reallöner och minskad efterfråga på 

arbetskraft för ett land som Sverige. De menar att faktorpriser inte kommer att utjämnas av 

handel eftersom länder inte har samma resurser inom teknologi. Dessutom redogör de att 

andra studier inte finner några större effekter på efterfrågan av arbetskraft till en följd av 

handel och utländska direktinvesteringar.  
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I repliken ”Överdrivna farhågor om hotet från Kina” som är riktad till Persson och Radetski 

artikeln poängterar nationalekonomerna Arne Bigsten och Bertil Holmlund att det inte finns 

några tecken som tyder på att reallönerna kommer att sjunka. Bigsten och Holmlund syftar på 

att västvärldens reallöner växter fortfarande trots Kinas och andar nya industriländers inträde 

på världsmarknaden. De påvisar att detta leder till ett ökat utbud på den globala 

produktmarknaden vilket kan påverka reallöneutvecklingen eftersom det är via utrikeshandeln 

som den växande kinesiska arbetskraften kan påverka våra löner, inte via invandring. De 

menar dock att på sikt kommer en utjämning av svenska och kinesiska löner att inträffa och 

att detta inte behöver betyda ett reallönefall för Sverige. 

  

I artikeln ”Globalisering, löner och arbetslöshet” presenterar Lars Calmfors hur man kan 

försöka hejda eventuella oönskade effekter av arbetslöshet som orsakas av den starka 

globaliseringen. En långsammare reallöneutveckling eller rent av reallönesänkningar kan vara 

alternativet för att undvika eventuell ökad arbetslöshet. Calmfors påpekar då att vi bör i första 

hand anpassa oss genom produktivitetshöjningar men även han poängterar fördelar med 

löneflexibilitet.  

 

4.2 Svenskt Näringsliv  

År 2005 publicerade Svenskt Näringsliv en rekryteringsenkät där cirka 5 000 medlemsföretag 

besvarar frågor om bland annat hur sysselsättningen påverkats av utflyttning av produktion, 

och resultatet var häpnadsväckande. Enligt denna undersökning har 12 procent av företagen 

flyttat produktion utomlands de senaste fem åren, vilket bidrog till att 44 000 arbeten har 

försvunnit. Om de verksamheter som deltagit i enkätundersökningen representerade Sveriges 

alla företag skulle detta innebära att 117 000 arbeten försvunnit de senaste fem åren. De 

företag som har påverkats mest, enligt studien, är företag inom industri- och kemisektorn med 

37 procent, därefter kommer teknikföretagen som uppger att 34 procent har flyttat. Dessutom 

uppgav vart fjärde företag att de förlorat uppdrag under de senaste fem åren som en följd av 

att kunder flyttat produktionen, vilket har lett till att över hälften av företagen har minskat 

antal anställda. Detta omfattar 52 000 arbeten och antar man att det är representativt för 

Sverige innebär det att 181 000 har försvunnit de senaste fem åren. Totalt sett har då 298 000 

arbeten försvunnit vilket betyder ett genomsnitt på 60 000 om året. Bland de medverkande i 

undersökningen uppger 18 % att de överväger att flytta hela eller delar av produktionen 

utomlands de närmaste fem åren. (Näslund mfl., 2005)  
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Denna studie genomfördes mellan december 2004 och januari 2005. Svenskt Näringsliv har 

över 54 000 medlemsföretag varav knappt 10 procent deltog i undersökningen och enligt 

Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv, var bortfallet cirka 50 procent. En analys som utfördes 

visade att den andel som svarade var representativ för de företag som fått enkäten. De menar 

att svarsmönstret överensstämmer väl mellan målgrupp och svarande när det gäller 

företagsstorlek.  

 

4.3 Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 

ITPS publicerade en undersökning i februari 2006 av direkta omlokaliseringar av produktion 

från Sverige. Granskningen utfördes genom att använda mediebevakning som kan ge en bättre 

bild av omstruktureringar och bidra med mer detaljerad information om i vilken utsträckning 

företag påverkas.  Från september 2004 till juni 2005 samlades 3 424 artiklar om flytt av 

produktion från Sverige till andra länder, för att på så sätt få en bild av storleken av 

företagsflytt. ITPS använder sig av AffärsDatas nyhetsbevakning som är en databas i vilken 

det finns artiklar från över 800 svenska medier. Artiklar som på något sätt handlar om 

förändringar i antalet anställda har samlats in från Dagens Nyheter, Dagens Industri och 

Svenska Dagbladet. I sökningen för relevanta artiklar används krav på ord som ska 

förekomma, eller inte, i artiklarna. ITPS betonar att ingen skillnad görs mellan planerade och 

redan genomförda omstruktureringar. (Jonsson, 2006) 

 

Under de 10 månaderna uppmärksammades 48 fall där företag beslutat att de ska flytta hela 

eller delar av verksamheten utomlands. Detta omfattar 5 000 arbetstillfällen. Av dessa arbeten 

är 4 000 inom tillverkningsindustrin och resterande inom tjänstesektorn. Den övervägande 

delen av produktion som flyttas är till lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. (Ibid) 

 

4.4 Forrester 

Konsultföretaget Forrester presenterade 2004 i rapporten ”Two-speed Europe: Why 1 million 

jobs will move offshore” en uppskattning av hur många arbeten som kan komma att flyttas 

från EU till låglöneländer mellan 2004 och 2015. För att ta reda på vilken typ av produktion 

som berörs och i vilken utsträckning har företaget kombinerat arbetsmarknadsstatistik med 

undersökningar av 247 företag i 19 länder i Europa. Dessutom har man intervjuat 

konsultbyråer som arbetar med att hjälpa företag att utlokalisera sin verksamhet till 

lågkostnadsländer. Forresters undersökningsmetod tar hänsyn till yrkeskategorier som inte är 

flyttbara. (Mattila & Strandell, 2006) Resultatet visar att inom EU kommer närmare 1,2 
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miljoner arbetare totalt att påverkas av omlokalisering mellan 2004 och 2015 och att det är 

den tjänsterelaterade sektorn som kommer att beröras. För Sverige är motsvarande siffra 20 

000, och fram tills 2015 beräknades 2 000 tjänstearbeten att försvinna om året. (Parker, 2004)   

 

4.5 Alan S. Blinder  

 

4.5.1 Redogörelse för studien 

Professor Alan S. Blinder från Princeton University publicerade i mars 2007 studien ” How 

many U.S. jobs might be offshorable?” där han undersöker hur många arbeten som kan 

påverkas av utflyttning i USA. Han förutspår att en tredje industriell revolution kommer att 

inträffa inom de kommande årtionden, vilket skulle innebära offshoring4 av servicearbete.  

 

Inom servicesektorn finns det två olika typer av service, personlig och icke-personlig, och 

Blinder använder dessa begrepp för att undersöka flyttbarhet. Icke-personlig service som 

exempelvis dataprogrammering kan med lätthet levereras över långa avstånd men personlig 

service som till exempel barnskötare kan inte flyttas. Man kan då säga att icke-personlig 

service är flyttbar och på så sätt är sårbar för offshoring.  

 

Skillnaden mellan de olika typerna av service kan vara svår att se, och med anledning av detta 

så finns det en lång lista av yrken som är oklara hur flyttbara de är. Blinder tar upp ett 

exempel att i framtiden kan det vara vanligt att en universitetslärare undervisar på en annan 

plats än i föreläsningssalen genom ett hologram, men i undersökningen utgår han endast ifrån 

att yrken genomförs i framtiden på samma sätt som de utförs idag.  

 

Uppgiften är att skatta antalet arbeten som är potentiellt utflyttningsbara. Blinder påpekar att 

endast en bråkdel av dessa arbeten i verkligheten kommer att flytta, och han säger inte hur 

många år detta kommer att ta utan det kan möjligtvis ske inom 10-20 år. Han utgår även från 

att det inte kommer att ske några dramatiska genombrott på det tekniska området. Han antar 

även att tillväxten i arbetskraften kommer att vara konstant över tiden. 

 

                                                 
4 Blinders definition av offshoring är att arbetstillfällen flyttar från hemlandet till utlandet. Sker denna flytt 
mellan olika företag, inom eller utanför hemlandet, så klassificerar han det som outsourcing. 
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Blinder använder sig av databasen O*NET som innehåller detaljerad information om olika 

yrken i USA. Han skapar ett indexnummer5 till varje yrke som går från 0 till 100 beroende på 

hur flyttbart yrket är. Indexnummer 100 betyder alltså att yrket kan flyttas helt. Om ett yrke 

har index 100 och ett annat 95 så betyder detta inte att det andra yrket är fem procent mindre 

utflyttningsbart. Skalan för indexnummer är därför ordinal.   

 

Blinder skapar ett passande indexnummer till varje yrkeskategori, exempelvis får 

dataprogrammerare index 100 och barnskötare index 0. Dessa yrken är enkla att dela in men 

det finns andra som är svåra att klassificera, Blinder fick då studera den tillgängliga 

informationen från O*NET för att kunna avgöra flyttbarheten för dessa yrken. Han fokuserade 

på arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter för att kunna skapa ett indexnummer. Blinder gör 

detta i två steg: 

 

Första steget är att han ställer specifika frågor om yrkets position som han besvarar men hjälp 

av O*NETs arbetsbeskrivning (se figur 4.1). Han ställer frågan om arbetaren måste befinna 

sig på en specifik plats i landet för att kunna utföra arbetet. Vid ett positivt svar klassas yrket 

som starkt icke-utflyttningsbart, vilket utgör kategori IV och då får index 0-25. Om svaret är 

negativt är följande fråga om arbetaren måste vara fysiskt nära arbetsplatsen. Vid ett negativt 

svar klassificeras arbetet som starkt utflyttningsbart, vilket är kategori I och index 76-100. 

Kräver arbetet att man ska vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen är nästa fråga om hela 

arbetsenheten måste vara inom landet. Om svaret på frågan är positivt klassificeras det som 

icke-utflyttningsbart vilket är kategori III och har index 26-50. Men om svaret är negativt 

betyder det att hela arbetsenheten kan flyttas utomlands och arbetet klassificeras som 

utflyttningsbart vilket är kategori II och index 51-75.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Indexnumret gäller för både offshoring och outsoursing av arbetstillfällen under den förutsättning att 
outsoursing inte sker inom landet. Men Blinder väljer att benämna detta som endast offshoring. 
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Figur 4.1: Frågeställning som kategoriserar yrken  

 

 Måste arbetstagaren befinna sig på en 
specifik plats i landet för att kunna 

utföra arbetet? 

Ja Nej 

Kategori IV 
Starkt icke-utflyttbart 

Indexnr: 0 - 25 

Måste arbetaren vara 
fysiskt nära till 
arbetsplatsen?

Ja Nej 

Måste arbetsplatsen vara 
lokaliserad inom landet? 

Kategori I 
Starkt utflyttbart 
Indexnr: 76 - 100

Ja Nej 

Kategori III 
Icke-utflyttningsbart 

Indexnr: 26 - 50

Kategori II 
Utflyttbart 

Indexnr: 51 - 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Blinder (2007) med egen bearbetning 

 

Nästa steg är att ge ett indexnummer till varje yrke i kategorier I, II och III.6 För att 

genomföra detta utgår Blinder från O*NETs rankning om hur stor betydelse personlig kontakt 

har för arbetsuppgifterna inom de olika yrkeskategorierna. De arbetsaktiviteter som O*NET7 

definierar som personlig service ger Blinder ett lågt nummer på indexskalan, men han ger 

däremot inte någon utförlig beskrivning på hur han kommer fram till det specifika 

indexnumret. Ett problem som Blinder stött på är att vissa yrken är svåra att placera inom en 

och samma kategori om arbetarna i en yrkesgrupp är olika flyttbara. Blinder löser detta genom 

att fördela antalet anställda i exempelvis kategori I och IV (se appendix 1). 

 

                                                 
6 Blinder delar inte in kategori IV eftersom dessa yrken inte är utflyttbara. 
7 O*NET har ett system där de ger en skattad siffra för bland annat ”betydelsen” av arbetsaktiviteterna, och det 
är denna siffra för arbetsaktiviteterna som Blinder använder. Tillexempel har arbetsaktiviteten ”analysera data 
och information” för en ekonom fått siffran 91, vilket betyder att denna aktivitet är viktig för just detta yrke. När 
det gäller arbetsaktiviteten ”assistera och hjälpa andra” har ekonomer fått siffran 17, vilket innebär att aktiviteten 
inte är viktig. Blinder utgår då från ”betydelse”-siffran och skattar ett indexnummer, ekonomer får indexnummer 
89 eftersom detta yrke inte kräver någon personlig service i så stor utsträckning. (http://online.onetcenter.org) 
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Ett klassiskt antagande om verksamheter som flyttar produktionen till andra länder är att man 

förväntar att dessa har en övervägande del lågutbildad arbetskraft. Blinder utför en 

rangkorrelationsanalys8 för att undersöka om detta påstående är sant. Han gör detta genom att 

samla information om utbildningar för alla yrkeskategorier från O*NET.  

 

4.5.2 Resultat 

Efter att ha rangordnat alla yrkeskategorier efter utflyttningsbarhetsindex ger Blinder tre 

förslag på hur man ska dela in de flyttbara och icke-flyttbara jobben. Ett av hans förslag är att 

bara inkludera kategori I och II vilket skulle betyda att 22,2 procent av USA:s arbete under 

2004 är potentiellt utflyttningsbara. Ett annat alternativ är att räkna med hälften av kategori 

III, vilket omfattar indexnummer 37 och uppåt. Genom att dra gränsen här skulle innebära att 

25,6 procent av arbeten är utflyttningsbara. Det mest långtgående förslag som Blinder ger är 

att man räknar med hela kategori III. Då skulle 29 procent av alla arbeten vara potentiellt 

utflyttningsbara. Hans personliga gissning är att mellan 26 och 29 procent av alla arbeten i 

USA eventuellt kan flytta till utlandet. Blinder påpekar att dessa förslag endast är skattningar 

på vilka yrken som kan flyttas, det betyder inte att de kommer att flytta. Han menar att det är 

upp till läsaren själv att avgöra vart man vill dra gränsen. 

 

Resultatet från korrelationsanalysen visar att det inte finns något starkt samband mellan 

utflyttningsbarheten och utbildning, korrelationskoefficienten9 blev +0,08. Blinder ger två 

olika tolkningar av denna analys, där han säger att det inte finns något samband, men att ändå 

är resultatet svagt positivt, vilket indikerar att högutbildade är en aning mer utflyttbara i 

jämförelse med lågutbildade.   

 

                                                 
8 Rangkorrelationsanalys är en korrelation beräknad på de två serierna av ranger inom observationsserierna. 
Rang betecknar ordningsnummer efter storlek inom observationsserier. (Lind, Marchal & Wathen, 2005) 
9 Korrelationskoefficienten anger riktningen och styrkan i korrelationsanalysen, och visar det linjära sambandet 
som kan anta ett värde mellan -1 och +1. (Lind, Marchal & Wathen, 2005) 
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5. Statistisk analys av utflyttbarheten för olika yrken i Sverige 
För att undersöka hur omfattande offshoring är i Sverige har vi utfört en skattning på antalet 

jobb som har störst sannolikhet att bli påverkade, utifrån Blinders rapport. Vi kommer alltså 

att genomföra en rankning av olika yrken i Sverige och deras grad av utflyttbarhet. 

 

5.1 Utförandet av undersökningen 

För att möjliggöra denna undersökning fick vi ta fram data på antalet anställda i olika 

yrkeskategorier ur SCBs databas, där den senaste tillgängliga statistiken för detta gäller för 

2005 (http://www.scb.se). De svenska och amerikanska yrkesindelningarna skiljer sig något 

från varandra, eftersom SCBs yrkesregister Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK4) 

har 338 olika indelningar och den som Blinder använder består av 817 olika. Problemet med 

genomförandet av undersökningen var att hitta den svenska motsvarigheten för de 

amerikanska yrkesbenämningarna. Vid flera tillfällen stötte vi på djupare yrkesindelningar i 

den amerikanska, i jämförelse med den svenska. Ett exempel är telefonister. I den svenska 

indelningen finns det bara en grupp men i den amerikanska finns det tre grupper som passade 

in under den svenska ”telefonistgruppen”. I sådana fall där det finns flera amerikanska 

grupper på en svensk och när indexnumren för dessa skiljde sig så skapade vi ett vägt 

indexnummer10. När det gäller indelningen för ingenjörer, tekniker och arkitekter finns det 

ingen statistik på yrkesindelningen eftersom SCB anser att det finns ”osäkerhet i kvalitén”. 

För att kunna inkludera dessa fick vi hämta statistik från en tidigare yrkesindelning, vilken är 

baserad på SSYK3, där SCB har endast 114 yrkesindelningar. Dessa gäller för samma år som 

den statistik som vi i övrigt utgår ifrån. I den tidigare indelningen är ingenjörerna, 

civilingenjörerna, arkitekter och tekniker uppdelade i endast två grupper vilka vi inte kan 

särskilja med hjälp av den amerikanska indelningen, därför måste vi slå ihop dessa och 

beräkna ett vägt indexnummer för gruppen (se appendix 2). Problemet med 

yrkesindelningarna innebär att det inte går att genomföra en helt exakt reproduktion av 

Blinders undersökning, men tanken är att få en någorlunda bild om hur stor andel arbeten som 

kan beröras av offshoring i Sverige. Vi anser att detta inte ska vara ett hinder för vår studie, 

men man ska vara medveten om att det endast är en grov skattning. För att kunna genomföra 

                                                 
10 För exemplet med gruppen telefonister så fick denna grupp ett indexnummer på 80,96. Detta fick vi genom att 
beräkna det förväntade indexnumret utifrån den amerikanska fördelningen. Den amerikanska indelningen: 
Telemarketers (vilka vi anser vara lika flyttbara som telefonister) - indexnr. 95, antal anställda 400 860, 
Telephone operators - indexnr.  95, antal anställda 29 290 och Switchboard operators - indexnr. 50, antal 
anställda 194 980. Andelen av telemarketers 400 860/625 130 = 0,641, andelen telephone operators  
29 290/625 130 = 0,047, andelen swichboard operators 194 980/625 130 = 0,312. Då blir det vägda 
indexnumret: 95x0,641 + 95x0,047 + 50x0,312 = 80,96. 
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undersökningen antar vi att de arbetsaktiviteter som Blinder utgått ifrån för att skapa 

indexnummer är desamma i USA och Sverige.  
 

För att se om de arbeten som är utflyttningsbara kräver en hög eller en låg utbildning 

inkluderar vi utbildningsnivån för de olika yrkeskategorierna. Även här använder vi data från 

SCBs databas som baserats på SSYK4. Vi utgår från den yrkesfördelning som vi 

sammanställt (se appendix 1), och samlar data på utbildningsnivån för dessa yrken. Vi 

inkluderar även utbildningsnivån i kategori IV för att se om det finns skillnader mellan de 

flyttbara och icke-flyttbara yrkena. Datan är indelad i sju olika nivåer av utbildning11. Vi 

använder två olika metoder för att se om tillvägagångssättet för dessa påverkar indelningen 

för hög- och lågutbildade.  

 

Den första baseras på den vanligaste utbildningsnivån för yrket, medianen. För att kunna 

särskilja hög- och lågutbildade beslutade vi oss för att dra gränsen för högutbildade vid 

”eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer”. Om över 50 procent av antalet anställda i en 

yrkeskategori har högre utbildning än ”eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år” betecknar 

vi det som ett yrke med högutbildade anställda.  

 

I den andra metoden beräknar vi ett vägt genomsnitt för antalet utbildningsår12 i varje yrke. 

När ett yrke har en genomsnittlig utbildningsnivå på mer än eller lika med 14 år definierar vi 

det som ett yrke med högutbildade anställda.  

 

Med hjälp av en korrelationsanalys kan vi se om det råder något samband mellan yrkets 

utflyttbarhet och utbildningsnivå. Om sambandet är negativt kan det betyda att yrken som 

kräver lågutbildade arbetare är mer flyttbara och vice versa.  

 

 

 

 

 

                                                 
11 1: Förgymnasial utbildning kortare än 9 år. 2: Förgymnasial utbildning, 9 (10) år. 3: Gymnasial utbildning, 
högst 2 år. 4: Gymnasial utbildning, 3 år. 5: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år. 6: Eftergymnasial 
utbildning, 3 år eller mer. 7: Forskarutbildning. 
12 För att kunna beräkna det genomsnittliga antalet år i skolan som varje yrke ”kräver” antar vi följande antal 
utbildningsår för de sju olika indelningarna; 1: 7 år, 2: 9 år, 3: 11 år, 4: 12 år, 5: 14 år, 6: 16 år och 7: 20 år. 
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5.2 Resultat 

Tabell 5.1 visar de fyra olika kategorierna av utflyttningsbarhet, den åskådliggör även andelen 

och antalet anställda som finns inom de olika grupperna.  

 

Tabell 5.1: Antal yrken och anställda i olika utflyttningskategorier 

Kategori Signalement Antal yrken Antal/andel anställda Utflyttbarhets-index 

I Starkt Utflyttbart 21 
233 603 

6,6 % 
100 – 76 

II Utflyttbart 76 
719 512 

20,3 % 
75 – 51 

III Icke-Utflyttbart 27 
120 780 

3,4 % 
50 – 26 

IV 
Starkt Icke-

Utflyttbart 
214 

2 468 593 

69,7 % 
25 – 0 

Totalt13 - 338 
3 542 488 

100 % 
100 – 0 

Källa: Författarnas egna beräkningar baserad på statistik från SCB 

 

Utifrån Blinders rekommendationer inkluderar vi kategori I och II för att få fram andelen 

arbeten som är utflyttbara i Sverige. Vi påpekar återigen att resultatet som redovisats endast är 

en skattning på utflyttbarheten av arbetena i Sverige och enligt Blinder skulle detta kunna 

möjligen ske inom 10 – 20 år. Enligt våra beräkningar omfattar detta cirka 953 000 arbeten 

vilket utgör cirka 27 procent av den totala sysselsättningen. Om vi beräknar ett genomsnitt för 

en femtonårsperiod innebär det att drygt 63 000 arbetstillfällen om året kan påverkas av 

utflyttning. De yrken som inkluderas i kategori I och II är till största del industriarbeten men 

det finns även yrken som kan tyckas vara oflyttbara, exempelvis advokater som har 

indexnummer 51. Anledningen till att de delvis är placerade i kategori II är att vi följer den 

metod som Blinder har använt sig av, där han fördelar hälften av antalet anställda inom denna 

yrkesgrupp i kategori II och andra halvan i IV, eftersom han anser att det finns vissa inom 

denna grupp som är utflyttbara.  

 

                                                 
13 Den egentliga totala sysselsättningen är 3 896 367 men eftersom det finns 353 879 anställda som har 
beteckning ”okänt yrke” så kan man inte dela in dessa i kategorier, då har vi valt att subtrahera dessa från den 
totala sysselsättningen i våra beräkningar. 
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Blinders mest radikala förslag till indelning är kategori I, II och III och när vi använder oss av 

samma indelning skulle det betyda att drygt 30 procent av andelen arbeten i Sverige är 

utflyttningsbara. Vi anser dock att denna indelning kan vara alltför bred eftersom allt från 

dataprogrammerare och matematiker till försäljnings- och marknadschefer är inkluderade, och 

när Blinder ändå gett kategori III beteckningen ”icke-utflyttbart”, då menar vi att man bör 

tolka de arbeten som ingår i denna kategori som oflyttbara.  

 

I tabell 5.2 redogörs andelen och antalet låg- och högutbildade för både genomsnittligt 

utbildningsår och den vanligast förekommande utbildningen för varje kategori. 

 

Tabell 5.2 Utbildningsnivå i olika yrken med olika utflyttningsbarhet 

Kategori Antal/andel 
anställda 

Antal/andel i 
yrken med 

median 
lågutb. 

Antal/andel i 
yrken med 

median 
högutb. 

Antal/andel i 
yrken med låg 
genoms.utb. 

Antal/andel i 
yrken med hög 

genoms.utb. 

I 
233 603 

6,6 % 

214 207 

91,7 % 

19 396 

8,3 % 

158 191 

67,7 % 

75 412 

32,3 % 

II 
719 512 

20,3 % 

479 328 

66,6 % 

240 184 

33,4 % 

488 757 

67,9 % 

230 755 

32,1 % 

III 
120 780 

3,4 % 

99 334 

82,2 % 

21 446 

17,8 % 

99 334 

82,2 % 

21 446 

17,8 % 

IV14   
2 468 593 

69,7 % 

1 973 828 

80,0 % 

493 013 

20,0 % 

1 818 006 

73,7 % 

648 835 

26,3 % 

Totalt 
3 542 488 

100 % 

2 766 697 

78,1 % 

774 039 

21,9 % 

2 564 288 

72,4 % 

976 448 

27,6 % 

Källa: Författarnas egna beräkningar baserad på statistik från SCB 

 

Resultatet av fördelningen på vilka yrken som är kategoriserade som låg- och högutbildade 

skiljer sig beroende på hur man definierar högutbildad. När vi använder medianen som mått 

leder det fram till ett relativt väntat utfall. I tabell 5.2 kan vi se att hela 91,7 procent är 

lågutbildade i kategori I men i kategori II är det en betydligt större andel som är högutbildade 

i jämförelse med kategori I, hela 33,4 procent.  

 

                                                 
14 I kategori IV summerar inte kolumn tre och fyra till kolumn två eftersom det finns ett antal anställda för vilka 
det inte finns uppgifter på utbildningsnivån, detsamma gäller för kolumnerna fem och sex. Den justerade 
summan blir då 2 466 841 som vi har använt för beräkning av andelen låg- och högutbildade. Den totala 
justerade summan är då 3 540 736.  
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Vi kan se att andelen som arbetar i yrken som har en hög genomsnittlig utbildning är större 

när vi beräknar den genomsnittliga utbildningsnivån i yrkena jämförelsevis med 

medianutbildning. I kategori I är det hela 32,3 procent som är högutbildade vilket är en stor 

skillnad mot 8,3 procent. Denna skillnad kan delvis ha orsakats av definitionen av högutbildad 

för de olika metoderna. Med tanke på antalet lågutbildade som redovisats kan man tro att det 

är mestadels dessa som påverkas av företagsflytt, men i förhållande till andel som är 

högutbildade så finns det fler högutbildade i kategorierna I och II än i III och IV, vilka vi 

anser vara outflyttbara (Figur 5.1).  Genom att beräkna andelen anställda i 

högutbildningsyrken så kan vi se att de utflyttningsbara kategorierna har en större andel 

högutbildade. För kategori I och II ligger andelen runt 32 procent högutbildade och i kategori 

III är andelen högutbildade är knappt 18 procent går, vilket kan tolkas som att yrken som 

kräver högutbildad arbetskraft är lite mer utflyttbara.  

 

Figur 5.1: Andelen i högutbildningsyrken 
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Källa: Författarnas egna beräkningar baserat på statistik från SCB  

 

Genomförandet av korrelationsanalysen omfattar endast kategori I-III eftersom det inte finns 

någon indexindelning för kategori IV. Vi har beräknat korrelationen mellan utbildningsnivå i 

yrken och yrkets utflyttbarhet, då får varje yrkesgrupp samma tyngd i analysen oavsett 

storlek. Analysen gav en korrelationskoefficient på +0,26 som är signifikant på 1 procents 

nivå. Skulle man vikta yrkesgrupperna med antal anställda i yrket är korrelationen fortfarande 

positiv men inte signifikant. Men man får tänka på att korrelationen kan påverkas av att det 

finns flera små yrkesgrupper med hög utbildningsnivå tillsammans med ett högt 

utflyttningsbarhetsindex, och grupper som har fler anställda än dessa små totalt som har låg 
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utbildningsnivå och högt indexnummer. Korrelationen påverkas då mer av dessa små 

yrkesgrupper. Den positiva korrelationen tyder då på att högutbildade inte är mindre 

utflyttbara än lågutbildade, vilket styrker påståendet ovan om att yrken med högre 

utbildningsnivå är en aning mer utflyttbara.  
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6. Diskussion 

Den tredje industriella revolutionen medför omstrukturering på arbetsmarknaden där service- 

och tjänstesektorn utsättas för en allt hårdare konkurrens. Utflyttning av arbeten från 

servicesektorn är en ny företeelse där den tekniska utvecklingen är avgörande faktorn. 

Följderna av de tidigare revolutionerna har bidragit till stora förändringar på den svenska 

arbetsmarknaden och det föreligger inga tvivel om att vi återigen står inför en ny 

omstrukturering. 

 

6.1 Orsaker till företagsflytt 

Om det finns möjlighet att tillverka en vara eller tjänst billigare i ett annat land än i Sverige så 

kan Sverige vinna på att importera istället för att producera produkten själv. När 

produktionsprocessen kan delas upp i flera fragment kan varje del produceras i det område där 

det finns komparativa fördelar för tillverkning av just denna. Företag som väljer att placera 

produktionen i lågkostnadsländer gör detta för att sänka sina produktionskostnader och på så 

sätt öka sin konkurrensförmåga om de internationella marknadsandelarna. Men man måste 

tänka på att omställningskostnaderna kan bli höga.  

 

Den tilltagande handeln med lågkostnadsländer kan slå ut de produktionssektorer som dessa 

länder har fördel i. En förutsättning för att kunna anpassa sig till denna omstrukturering är en 

flexibel arbetsmarknad, där det viktiga är att utbudet av arbetskraft kan möta den efterfrågan 

som råder på arbetsmarknaden, annars finns risken för accelererande arbetslöshet. Att 

arbetsmarknaden inte är anpassningsbar kan vara en av anledningarna till att svenska företag 

väljer att flytta sin produktion till andra länder.  

 

6.2 Jämförelse med de tidigare studierna 

Det finns stora svårigheter i att mäta hur omfattande offshoring är i Sverige, många olika bud 

har lämnats från flera studier och storleken på dessa är i högsta grad varierande. Enligt 

enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv genomfört har cirka 60 000 arbeten i 

genomsnitt per år försvunnit de senaste fem åren. ITPS mediebevakningsstudie fann att drygt 

5 000 arbetstillfällen har försvunnit under en tiomånadersperiod, vilket under ett år skulle 

motsvara 6 000. Forrester kom fram till att knappt 2 000 arbeten inom tjänstesektorn kommer 

att flytta från landet varje år. Resultatet från vår undersökning visar att 63 000 arbetstillfällen 

är utflyttbara (tabell 6.1).  
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Tabell 6.1: Antalet arbeten som påverkas av företagsflytt under ett år. 

Källa: Svenskt 
Näringsliv 

ITPS 
mediebevakning 

Forrester Vår undersökning 

Offshoring: 60 000 6 000 2 000 63 000 
 

Dessa undersökningar använder olika metoder vilket har medfört stora skillnader i resultaten. 

Detta kan förklara svårigheterna i att genomföra studier som visar den verkliga omfattningen 

av antalet arbeten som försvunnit till en följd av produktionsflytt.  

 

6.2.1 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringslivs resultat grundar sig på en urvalsundersökning som endast 5 000 av deras 

medlemsföretag har besvarat. Det kan diskuteras om resultatet gäller för hela det svenska 

näringslivet, eftersom vi inte vet om medlemsföretagen representerar Sveriges alla företag. 

Urvalsmetoden som de använder är ett bra sätt att få fram motiv till att företag väljer att flytta 

till andra länder, men den är inte passande för en kvantitativ undersökning som denna. 

Resultatet som Svenskt Näringsliv presenterat är betydligt högre än andra studiers och en 

intressant jämförelse är att de visar ett liknande resultat som vi redovisat (tabell 6.1). 

Skillnaden är att vi har beräknat antalet arbeten som är potentiellt utflyttbara medan Svenskt 

Näringsliv presenterar ett resultat som säger att så många arbeten redan har flyttat, de tar 

alltså ingen hänsyn till de yrken som inte är utflyttbara. Vi har då anledning att förmoda att 

resultatet från rekryteringsenkäten är övervärderat.  

 

6.2.2 ITPS 

ITPS mediebevakning ger en bra bild på företagens omstruktureringar och kan med lätthet 

uppföljas och uppdateras. Problemen med metoden kan vara att medierna inte tar upp all 

produktionsflytt från landet av olika anledningar, och sökorden som ska fånga upp de 

relevanta artiklarna kan vara för begränsade och på så sätt missa väsentliga artiklar. Dessutom 

särskiljer de inte planerade och redan genomförda företagsflytt vilket kan ha påverkat 

resultatet. 
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6.2.3 Forrester 

Fördelar med Forresters undersökningsmetod är att hänsyn tas till yrkeskategorier som inte är 

flyttbara. Men om metoden är representativ för Sverige är svårt att säga eftersom de endast 

undersökt 219 företag i totalt 19 europeiska länder och antalet företag som undersökts i 

Sverige är oklart. Undersökningens fokus på tjänstesektorn kan ändå ge en bild av hur denna 

sektor kommer att påverkas i framtiden. Med avseende på den tekniska utvecklingen som sker 

så tror vi att antalet tjänstejobb som flyttar utomlands kommer att tillta framöver och denna 

ökning kommer troligtvis att vara högre än Forresters skattningar. Studien fokuserar på 

tjänstesektorn vilket kan göra den olämpligt att jämföra med exempelvis Svenskt Näringsliv 

och ITPS undersökningar.   

  

6.2.4 Alan S. Blinder 

En intressant upptäckt är att det finns stora likheter mellan resultaten för Blinder och vår 

undersökning trots att det finns skillnader mellan den amerikanska och svenska 

arbetsmarknaden. Blinders skattning av hur många arbetstillfällen i USA som eventuellt kan 

flytta från landet ligger mellan 26 och 29 procent av den totala sysselsättningen. Vår 

bedömning är att 27 procent arbeten kan påverkas i Sverige när vi beräknat antalen utflyttbara 

arbeten i kategori I och II. Även korrelationsanalysen tyder på vissa likheter när både Blinder 

och vi fick ett svagt positivt samband.  

 

6.3 Tillförlitligheten i vår studie 

Det finns brister i vår undersökning som bland annat orsakats av skillnader i indelningen för 

yrkeskategorierna mellan Sverige och USA och översättningen från amerikanska 

yrkesbenämningar. Blinder genomför denna skattning under förutsättning att den tekniska 

utvecklingen är konstant, alltså innebär det att inga radikala tekniska framgångar är möjliga. 

Detta antagande är inte realistiskt eftersom det inte är troligt att utvecklingen kan hålla samma 

nivå under en lång tid. Men för att kunna genomföra undersökningen är antagandet 

nödvändigt. När teknologi och kommunikation blir allt mer avancerad och billigare så 

kommer förmodligen omfattningen av offshoring att öka. Blinder utgår även från att storleken 

på arbetskraften hålls oförändrad över tiden, men det finns många orsaker som kan leda till 

storleksförändringar, som exempelvis vid massinvandring eller som när den svenska årskullen 

av fyrtiotalister pensioneras. Men återigen är detta ett krav för att man ska kunna genomföra 

studien. Dessutom behandlar vi inte nettoeffekterna av offshoring eftersom det inte finns 

tillgänglig statistik på antalet företag som flyttar till Sverige, utan vi koncentrerar oss endast 
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på hur många arbetstillfällen som kan påverkas av produktionsflytt till utlandet. Resultatet bör 

då tas med stor försiktighet och betraktas endast som tendenser.   

  

6.4 Effekter på hög- och lågutbildade 

Strukturomvandlingen har hittills omfattat industrirelaterade yrken, vilka har till stor del 

lågutbildad arbetskraft. Hekscher-Ohlins teori säger att när konkurrensen ökar på grund av 

handel, i ett rikt land som Sverige, trängs den produktionssektor ut som utsätts för 

konkurrensen. Om Sverige ökar handel med låglöneländer, som antas ha en lägre 

utbildningsnivå, minskar efterfrågan på lågutbildad arbetskraft i Sverige. För att testa denna 

teori har vi genomfört en korrelationsanalys för att på så sätt se om det råder något samband 

mellan olika yrkens utflyttbarhet och antalet utbildningsår som dessa yrken kräver. Om teorin 

är korrekt skulle analysen ge en negativ korrelationskoefficient, vilket innebär att de yrken 

som fordrar lågutbildad arbetskraft skulle beröras i större utsträckning än de med 

högutbildade arbetare. Analysen visar att det inte finns något starkt samband mellan antalet 

utbildningsår och indexnummer inom kategorierna I - III men att det ändå råder ett positivt 

samband, +0,26 vilket indikerar att det är yrken som kräver en högre utbildning som 

eventuellt kan vara mer utflyttningsbara. Idag är det inte endast industrisektorn som möter 

konkurrens från lågkostnadsländer utan även service- och tjänstesektorn. Detta kan förklaras 

utifrån kalejdoskopiska komparativa fördelar, Sverige är känt för att vara ett högutbildat land 

men under de senaste åren har låglöneländer, som Kina och Indien, ökat sin andel av 

högutbildad arbetskraft vilket kan minska de fördelar som Sverige har i utbildning. Detta visar 

att det är en betydligt bredare grupp yrken som påverkas av offshoring än tidigare, vilket kan 

vara en av förklaringarna till resultatet på korrelationsanalysen.  

 

6.5 Löner 

 

6.5.1 Framtida löneutveckling 

Under 1960 och 1970-talet utkonkurrerades svensk varvs- och textilindustri vilket bidrog till 

att företagen valde att lägga produktionen i lågkostnadsländer. De höga lönekostnaderna slog 

ut företag som inte kunde bära dessa och arbetskraften skulle då överföras till mer produktiva 

arbeten. Detta påverkade i sig inte arbetslösheten och dessutom sjönk inte reallönerna, som 

teorin om faktorprisutjämning säger, utan de ökade snabbare än någonsin. Kan detta ge en 

föraning om hur den pågående strukturomvandlingen kommer att utvecklas, eller är det för 

stora skillnader mellan 1960-talet och dagens Sverige? Idag råder det mycket större 
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konkurrens i produktion mellan länder och den tekniska processen går snabbare framåt. 

Dessutom blir tekniken allt mer lättöverförlig och utbildningsnivån ökar i låglöneländer vilket 

innebär att reallönerna inte kommer att utvecklas i den takt som de gjorde under 1960-talet, 

men om de kommer att sjunka får framtiden utvisa. 

 

6.5.2 Flexibilitet 

Sveriges flexibilitet i löner påverkar även hur vi kan anpassa oss till strukturomvandlingen. 

En förutsättning som handelsteorier tar upp är rörliga löner, vilka Sverige inte har i så stor 

utsträckning. Ett sätt att försöka förklara fördelar med rörliga löner är med hjälp av Hekscher-

Ohlin teoremet. Den antar att landet producerar under perfekt konkurrens och att det inte råder 

några handelshinder, vilket skulle innebära att produktionen sker i exempelvis punkt Q2 i 

figur 3.1 (sid. 8). Men en förutsättning för att ett land ska kunna producera upp till den punkt 

där prislinjen tangerar produktionsmöjlighetskurvan är att det inte råder någon lagstiftning 

och hinder som motverkar detta, så som svenska kollektivavtal om minimilöner. Man kan då 

tolka att exempelvis Sverige inte utnyttjar sina produktionsresurser maximalt (punkt Q3), 

eftersom lönerna inte är fullt rörliga. Om relativpriset på en vara som landet producerar 

sjunker, minskar efterfrågan på den arbetskraften mer än om landet skulle ha haft rörliga 

löner. 

 

6.5.3 Effekten av offshoring 

Om resultatet i vår undersökning inträffade eller om undersökningen som Svenskt Näringsliv 

genomfört skulle stämma, hur skulle detta påverka reallönerna i landet? Antar man att alla 

dessa jobb förflyttas skulle det innebära att arbetslösheten i landet ökar på kort sikt. De 

arbetslösa kommer att stå till arbetsmarknadens förfogande, och antar man att efterfrågan 

möter utbudet, får de arbetslösa till slut ett nytt arbete. Men eftersom konkurrensen om de 

lediga jobben ökar så leder det till att kraven för lönenivån sjunker vilket kan betyda att 

reallönen i landet sjunker på kort sikt. En förutsättning för att detta kommer att ske är att 

kapitalet och den tekniska utvecklingen i landet är oförändrat, när detta inte är möjligt så kan 

det motverka den eventuella reallönesänkningen. Vi förmodar dock att reallönerna inte 

kommer att sjunka utan att ökningen sker i en allt mer avtagande takt, men däremot sker en 

ökad reallöneutveckling för de nya länderna på världsmarknaden.  
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7. Slutsats 
Omstruktureringarna som sker idag påverkar inte endast industriföretag utan även service- 

och tjänsteföretag. Framförallt de verksamheter som karakteriseras som icke-personliga kan 

till stor utsträckning placeras i ett annat land. Antalet arbeten som kan påverkas av denna 

omstrukturering, utifrån vår skattning är cirka 950 000 arbetstillfällen vilket omfattar 27 

procent av den totala sysselsättningen i Sverige. Detta skulle kunna ske inom en tidsperiod på 

10-20 år. Denna siffra kan tänkas vara mycket hög men det är inte självklart att alla dessa 

arbeten kommer att flytta, utan den visar bara att de potentiellt är utflyttbara.  

 

Genomförandet av en korrelationsanalys, där vi mäter sambandet med flyttbarheten för olika 

yrken och utbildningsnivån, visar att yrken som kräver högutbildad arbetskraft är känsligare 

för offshoring. Detta tyder på att de utflyttbara yrkena blir allt flera och de inkluderar fler 

högutbildade än tidigare.  

 

När etablerade industriländer öppnar handel med lågkostnadsländer förväntas lönerna för de 

varor som produceras med lågutbildad arbetskraft att sjunka på grund av konkurrensen från de 

nya länderna. Vi misstänker att reallöneökningarna i Sverige kommer att avta men reallöner 

kommer troligtvis inte att sjunka. Men däremot kan det ske en ökad tillväxt i reallöner för 

låglöneländerna. 

 

En flexibel arbetsmarknad kan underlätta anpassningen till strukturomvandlingen där rörliga 

löner är en viktig förutsättning. Sverige har stela löner i jämförelse med exempelvis USA, 

som har betydligt rörligare löner. Omstruktureringen kan då leda till arbetslöshet och när 

lönerna är stela kan detta förvärra arbetslösheten i landet, vilket kan innebära att 

arbetslösheten blir mer påtaglig i Sverige än i USA.  
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Appendix 1 

Yrkesindelning, svensk Yrkesindelning, amerikansk Indexnr. Ant.anst. 
Yrke med 
genoms. 
utb. 

Yrke 
med 
median 
högutb. 

Systemerare och programmerare Computer programmers 100 54 944 14,4 Lågutb. 

Dataregistrerare Data entry keyers 100 5 248 11,7 Lågutb. 

Matematiker Mathematicians 96 493 16,4 Högutb. 

Statistiker Statisticans 96 1 214 15,8 Högutb. 

Text- och bildoperatörer m.fl. Desktop publishers 93 5 300 14,0 Lågutb. 

Språkvetare, översättare och tolkar Interpreters and translators ** 93 801,5** 11,1 Lågutb. 

Övriga dataspecialister Computer specialists, all other 90 17 335 13,8 Lågutb. 

Journalister, författare, informatörer m.fl Writers and authors 90 22 257 14,0 Lågutb. 

Övriga företagsekonomer Economists 89 15 408 14,5 Högutb. 

Nationalekonomer Economists 89 823 16,8 Högutb. 

Skulptörer, målare m.fl. Fine artists including painters 
sculptors and illustrators 89 270 14,1 Lågutb. 

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.  Fine artists including painters 
sculptors and illustrators 89 4 608 12,3 Lågutb. 

Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. Fine artists including painters 
sculptors and illustrators 89 207 11,6 Lågutb. 

Guider och reseledare Travel guides 86 629 13,1 Lågutb. 

Försäkringsrepresentanter Insurance underwriters 85 10 170 12,6 Lågutb. 

Redovisningsekonomer m.fl Bookkeeping accounting and auditing 
clerks 84 19 679 12,9 Lågutb. 

Bokförings- och redovisningsassistenter Bookkeeping accounting and auditing 
clerks 84 52 315 11,8 Lågutb. 

Biologer Biological scientists, all other 83 1 458 17,3 Högutb. 

Telefonister Telemarketers, telephone operators, 
switchboard operators 80,96 13 327 11,7 Lågutb. 

Tillskärare Fabric and apparel patternmakers 80 375 11,2 Lågutb. 

Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Reservation and transp. ticket agents 
and travel clerks, Travel agents 78,34 6 741 12,2 Lågutb. 

Driftchefer inom finansiell verksamhet, 
 fasfastighetsbolag, företagstjänster Financial managers** 75 962,5 ** 14,1 Lågutb. 

Chefer för mindre företag inom finansiell 
verksamhet, fastighetsbolag, 
företagstjänster m.m 

Financial managers** 75 4 866,5** 13,3 Lågutb. 

Dataoperatörer Computer operators 75 3 545 12,4 Lågutb. 

Receptionister m.fl Receptionists and information clerks** 75 9 479** 11,9 Lågutb. 
Skräddare, modister och 
ateljésömmerskor Sewers hand 75 561 11,1 Lågutb. 

Sömmare Sewers hand 75 926 10,3 Lågutb. 

Skomakare m.fl. Shoe and leather workers and 
repairers 75 226 10,5 Lågutb. 

Maskinoperatörer, garnberedning Textile knitting and weaving machine 
setters operators and tenders 75 94 10,2 Lågutb. 

Maskinoperatörer, vävning och stickning Textile knitting and weaving machine 
setters operators and tenders 75 915 10,4 Lågutb. 

Symaskinoperatörer Sewing machine operators 75 699 9,7 Lågutb. 
Maskinoperatörer, blekning, färgning och 
tvättning 

Textile bleaching and dyeing machine 
oprators and tenders 75 2 594 10,4 Lågutb. 

Maskinoperatörer, skoindustri m.m. Shoe and leather operators and 
tenders 75 132 9,7 Lågutb. 

Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- 
och läderindustri 

Textile, Apparel and furnishings 
workers, all other 75 1 529 10,3 Lågutb. 

Banktjänstemän och kreditrådgivare Credit authorizers checkers and 
clerks, credit analysts 72,24 26 176 12,6 Lågutb. 

Revisorer m.fl. Accountants and auditors** 72 13 748,5** 14,4 Högutb. 

Svetsare och gasskärare Welders cutters solderers and 
brazers 70 15 582 10,8 Lågutb. 
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Verktygsmakare m.fl. Tool and die makers 70 4 881 10,9 Lågutb. 

Valsverksoperatörer 
Heat treating equipment setters 
operators and tenders metal and 
plastic 

70 4 962 10,6 Lågutb. 

Värmebehandlingsoperatörer 
Heat treating equipment setters 
operators and tenders metal and 
plastic 

70 988 10,6 Lågutb. 

Montörer, metall-, gummi- och 
plastprodukter 

Metal workers and plastic workers, all 
other 70 17 011 10,5 Lågutb. 

Maskinoperatörer, gummiindustri Metal workers plastic workers, all 
other 70 2 555 10,7 Lågutb. 

Maskinoperatörer, plastindustri Metal workers plastic workers, all 
other 70 8 671 10,8 Lågutb. 

Formgivare Modlers shapers and casters except 
metal and plastic 69 5 263 12,9 Lågutb. 

Övriga drift- och verksamhetschefer First-line supervisors/managers of 
production and operating workers 68 9 026 13,0 Lågutb. 

Målare Painting coating and decorating 
workers 68 11 332 10,7 Lågutb. 

Tunnplåtslagare 
Cutting punching and press machine 
setters operators and tenders metal 
and plastic 

68 8 767 10,7 Lågutb. 

Stålkonstruktionsmontörer och 
grovplåtslagare 

Cutting punching and press machine 
setters operators and tenders metal 
and plastic 

68 2 456 10,7 Lågutb. 

Verktygsuppsättare 
Multiple machine tool setters 
operators and tenders metal and 
plastic 

68 983 10,7 Lågutb. 

Slipare m.fl. Tool grinders, filers and sharpeners 68 1 580 10,4 Lågutb. 

Dekorationsmålare Painting, coating and decorating 
workers 68 431 11,2 Lågutb. 

Etsare och gravörer, tryckmedier Etchers and engravers 68 168 10,7 Lågutb. 

Processoperatörer, pappersmassa Paper goods machine setters 
operators and tenders 68 3 517 10,7 Lågutb. 

Processoperatörer, papper Paper goods machine setters 
operators and tenders 68 9 296 10,7 Lågutb. 

Processoperatörer, kemisk basindustri Chemical plant and system operators 68 6 128 11,1 Lågutb. 

Industrirobotoperatörer Computer controlled machine tool 
operators metal, plastic 68 582 11,0 Lågutb. 

Verktygsmaskinoperatörer Tool grinders filers and sharpeners 68 42 213 10,9 Lågutb. 
Maskinoperatörer, sten-, cement- och 
betongvaror 

Cementing and gluing machine 
operators and tenders 68 1 798 10,4 Lågutb. 

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri 
och hygienteknisk industri 

Chemical equipment operators and 
tenders 68 3 386 11,4 Lågutb. 

Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk 
industri 

Chemical equipment operators and 
tenders 68 2 323 10,7 Lågutb. 

Maskinoperatörer, pappersvaruindustri Paper goods machine setters 
operators and tenders 68 3 654 10,4 Lågutb. 

Administrativa assistenter Office and administrative support 
workers all other A*+B*+C* 67,27 27 247,5* 12,5 Lågutb. 

Övrig kontorspersonal Office clerks general A*+B*+C* 67,27 68 034* 11,8 Lågutb. 
Musiker, sångare, dansare m.fl. inom 
underhållning Artists and related workers, all other 67 1 105 12,4 Lågutb. 

Cirkus- och varietéartister m.fl. Artists and related workers, all other 67 58 12,5 Lågutb. 

Kemister Chemists 66 4 264 17,3 Högutb. 
Maskinmekaniker, maskinmontörer, 
maskinreparatörer 

Engine and other machine 
assemblers 66 20 907 10,8 Lågutb. 

Elmontörer och elreparatörer Electrical and electronic equipment 
assemblers 66 14 690 11,3 Lågutb. 

Tele- och elektronikreparatörer m.fl Electrical and electronic equipment 
assemblers 66 13 510 11,5 Lågutb. 

Montörer, el- och teleutrustning Electrocal and electronic equipment 
assemblers 66 11 219 11,2 Högutb. 

Inkasserare m.fl. Bill and account collectors  65 883 12,2 Lågutb. 

Gjutare Foundry mold and coremakers 65 1 367 10,5 Lågutb. 

Gjuterioperatörer Foundry mold and coremakers 65 1 399 10,6 Lågutb. 

Fysiker och astronomer Physicists and astronomers 64,78 1 427 17,7 Högutb. 
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Ekonomichefer och administrativa chefer Administrative services managers, 
Financial managers** 64,52 14 345 14,3 Högutb. 

Guld- och silversmeder Jewelers and precious stone and 
metal worker 64 371 11,2 Lågutb. 

Montörer, papp- och textilprodukter m.m Assemblers and fabricators, all other 64 378 10,4 Lågutb. 

Övriga maskinoperatörer och montörer Assemblers and fabricators, all other 64 30 731 11,2 Lågutb. 

Fordonsmontörer m.fl. Assemblers and fabricators, all other 64  17 064 10,7 Lågutb. 
Ingenjörer, civilingenjörer, arkitekter, 
tekniker Engineers, technicians 61,38 188 527 16,5 Högutb. 

Driftmaskinister m.fl Machinists 61 5 561 11,5 Lågutb. 

Privatbokbindare Bookbinders 59 448 10,9 Lågutb. 

Ugnsoperatörer m.fl. Furnace klin oven drier and kettel 
operator and tenders 59 5 319 10,7 Lågutb. 

Maskinoperatörer, bokbinderi Bindery workers 59 2 396 10,5 Lågutb. 

Möbelsnickare m.fl. Cabinetmakers and bench carpenters 57 2 347 10,6 Lågutb. 

Tapetserare Upholsterers 57 626 10,5 Lågutb. 

Sågverksoperatörer Sawing machine setters operators 
and tenders wood 57 6 816 10,4 Lågutb. 

Maskinoperatörer, trävaruindustri Woodworking machine setters 
operators and tenders except sawing 57 12 799 10,5 Lågutb. 

Maskinoperatörer, tryckeri Printing machine operators 57 6 276 10,6 Lågutb. 

Montörer, träprodukter m.m Woodworkers all other 57 2 244 10,4 Lågutb. 

It-chefer Computer an information system 
managers 55 3 310 13,9 Lågutb. 

Inköpare Wholesale and retail buyers, except 
farm products 55 11 929 12,7 Lågutb. 

Flygmekaniker och flygreparatörer Aircraft structure surfaces rigging and 
systems assemblers 55 427 11,5 Högutb. 

Reklam- och pr-chefer Advertising and promotions managers 53 1 254 14,3 Lågutb. 

Advokater och åklagare Lawyers *** 51 1 559,5*** 16,0 Högutb. 
Företags-, förvaltnings- och 
organisationsjurister Lawyers *** 51 2 383*** 15,9 Högutb. 

Övriga jurister Lawyers *** 51 2 284*** 14,0 Högutb. 

Personaltjänstemän och yrkesvägledare Human resources assistants except 
payroll, timekeeping 50 15 928 14,1 Högutb. 

Personalchefer Human resources managers all other 49 4 071 14,2 Högutb. 

Inköps- och distributionschefer Purhasing managers 49 4 432 12,4 Lågutb. 

Regissörer och skådespelare Producers and directors, actors 48,50 1 447 14,1 Högutb. 

Mskinoperatörer, fotografiska produkter  Photographic processing machine 
operators 48 724 11,2 Lågutb. 

Ljud- och bildtekniker Sound engineering technicians, 
broadcast technicans 36 2 330 12,1 Lågutb. 

Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl  Radio operators 36 477 11,9 Lågutb. 

Gruv- och bergarbetare Mining machine operators all other 36 1 843 10,6 Lågutb. 

Stenhuggare m.fl. Rock splitter quarry 36 485 10,3 Lågutb. 
Operatörer, stenkross- och 
malmförädlingsanläggning Rock splitters quarry 36 783 10,6 Lågutb. 

Försäljnings- och marknadschefer Sales managers, marketing 
managers 35,29 12 905 13,3 Lågutb. 

Brunnsborrare m.fl. Earth drillers except oil and gas 35 531 10,8 Lågutb. 

Lagerassistenter m.fl. Stock clerks and order fillers 34 51 435 11,0 Lågutb. 

Däckspersonal Sailors an marine oilers 34 2 017 11,3 Lågutb. 

Presentatörer i radio, tv m.m. Radio and television announcers 30 381 12,9 Lågutb. 
Processoperatörer, glas och keramiska 
produkter Plant and system operators, all other 29 1 558 10,6 Lågutb. 

Processoperatörer, träfiberindustri Plant and system operators, all other 29 856 10,3 Lågutb. 
Maskinoperatörer, kött- och 
fiskberedning 

Food cooking machine operators and 
tenders 27 6 414 10,7 Lågutb. 

Maskinoperatörer, mejeri Food cooking machine operators and 
tenders 27 3 255 11,2 Lågutb. 
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Maskinoperatörer, kvarnindustri Food cooking machine operators and 
tenders 27 319 10,8 Lågutb. 

Maskinoperatörer, bageri och 
konfektyrindustri 

Food cooking machine operators and 
tenders 27 5 229 10,9 Lågutb. 

Maskinoperatörer, frukt- och 
grönsaksberedning 

Food cooking machine operators and 
tenders 27 1 170 10,6 Lågutb. 

Maskinoperatörer, sockerindustri Food cooking machine operators and 
tenders 27 34 10,9 Lågutb. 

Maskinoperatörer, te-, kaffe- och 
kakaoberedning 

Food cooking machine operators and 
tenders 27 232 10,7 Lågutb. 

Maskinoperatörer, bryggeri m.m Food cooking machine operators and 
tenders 27 938 11,0 Lågutb. 

Maskinoperatörer, tobaksindustri Food cooking machine operators and 
tenders 27 230 11,2 Lågutb. 

Mätaravläsare Weighers measuers checkers and 
samplers recordkeeping 27 756 11,1 Lågutb. 

 
 
*      Detta yrke är jämt fördelade på alla fyra kategorierna. Vi gör ett antagande att tre  
        fjärdedelar av de anställda ingår i kategori II, III och IV.  
**    Detta yrke är fördelat mellan kategori I och IV. Vi gör ett antagande att hälften av antalet  
        anställda ingår i kategori I och andra hälften i kategori IV. 
***  Detta yrke är fördelat mellan kategori II och IV. Vi gör ett antagande att hälften av   
        anställda ingår i kategori II och hälften i kategori IV. 
 
De kursiva indexnumren är viktade nummer. Se Appendix 2. 
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Appendix 2 
 
För de amerikanska yrken som i den svenska indelningen hamnar i en kategori har vi skapat ett vägt 
indexnummer enligt följande: 
 
Andelen i yrke 1: (Ant. anställda i yrke 1)/(ant. anställda i yrke 1 + ant. anställda i yrke 2) 
Viktat indexnummer: index i yrke 1*andelen i yrke 1 +  index i yrke 2*andelen i yrke 2 
 
1. Telefonister:  
Telemarketers (indexnummer 95), Telephone operators (95),  Switchboard operators (50)  
 
Andelen telemarketers: 400 860/(400 860 + 29 290 + 194 980) =0,641 = 64,1 % 
Andelen telephone operators: 29 290/(400 860 + 29 290 + 194 980) =0,047 = 4,7 % 
Andelen switchboard operators: 194 980/(400 860 + 29 290 + 194 980) = 0,312 = 31,2 %  
 
Viktat indexnummer: 95*0,641 + 95*0,047 + 50*0,312 = 80,96 
 
2. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän: 
Reservation and transp. ticket agents and travel clerks (94), Travel agents (50) 
 
Andelen reservation and trasp. ticket agents and travel clerks:  160 120/(160 120 + 88 590) = 0,644  
= 64,4 % 
Andelen travel agents: 88 590/(160 120 + 88 590) = 0,356 = 35,6 % 
 
Viktat indexnummer: 94*0,644 + 50*0,356 = 78,34 
 
3. Banktjänstemän och kreditrådgivare:  
Credit authorizers checkers and clerks (80), credit analysts (64)  
 
Andelen credit authorizers and clerks: 65 410/(65 410 + 61 500) = 0,515 = 51,5% 
Andelen credit analysits 61 500/(65 410 + 61 500) = 0,485 = 48,5% 
 
Viktat indexnummer: 80*0,515 + 64*0,485 = 72,24 
 
4. Administrativa assistenter:  
Office and administrative support workers all other A*(94) + B*(70) + C*(38) 
 
Andelen i grupp A: 71 818/(71 818 + 71 818 + 71 818) = 0,333 = 33,3 % 
Andelen i grupp B: 71 818/(71 818 + 71 818 + 71 818) = 0,333 = 33,3 % 
Andelen i grupp C: 71 818/(71 818 + 71 818 + 71 818) = 0,333 = 33,3 % 
 
Viktat indexnummer: 94*0,333 + 70*0,333 + 38*0,333 = 67,27 
 
5. Övrig kontorspersonal: 
Office clerks general A*(94) + B*(70) +C*(38) 
 
Andelen i grupp A: 749 343/(749343 + 749 343 + 749 343) = 0,333 = 33,3 % 
Andelen i grupp B: 749 343/(749 343 + 749 343 + 749 343) = 0,333 = 33,3 % 
Andelen i grupp C: 749 343 /(749 343 + 749 343 + 749 343) = 0,333 = 33,3 % 
 
Viktat indexnummer: 94*0,333 + 70*0,333 + 38*0,333 = 67,27 
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6. Fysiker och astronomer: 
Physicists (67) and astronomers (30) 
 
Andelen physicists: 970/(970 + 15 160) = 0,060 = 6 % 
Andelen astronomers: 15 160/(970 + 15 160) = 0,94 = 94 % 
 
Viktat indexnummer: 30*0,06 + 67*0,94 = 64,78 
 
 
7. Ekonomichefer och administrativa chefer: 
Administrative services managers (49), Financial managers** (75)  
 
Andelen administrative services managers: 239 410/(239 410 + 353 963) = 0,403 = 40,3 % 
Andelen financial managers: 353 963/(239 410 + 353 963) = 0,597 = 59,7 % 
 
Viktat indexnummer: 49*0,403 + 75*0,597 = 64,52 
 
8. Ingenjörer, civilingenjörer, arkitekter och tekniker: 
Medical records and health information technicians (83), Atmospheric and Space Scientists (81), 
Food scientists and technologists (79), Mathematical technicians (78), Computer software 
engineers, applications (74), Computer software engineers, systems software (74), Computer 
hardware engineers (73), Chemical engineers (72), Engineers All other (72), Industrial 
engineering technicians (72), Mechanical engineering technicians (72), biomedical engineers (71), 
Materials engineers (71), Electronics engineers except computer (70), Industrial engineers (70), 
Mechanical engineers (70), Marine engineers an naval architects (69), Electrical engineers (64), 
Medical and clinical laboratory technicians (59), Medical and clinical laboratory technologists 
(58), Agricultural and food science technicians (55), Biological technicians (55), Chemical 
technicians (55), Stationary engineers and boiler operators (55), Electrical and electronic 
engineering technicians (47), Electro-mechanical technicians (47), Engineering technicians 
except drafters, All other (47), Life, physical, and social science technicians, All other (39), 
Aerospace engineers (37), Geological and petroleum technicians (35), Nuclear technicians (34), 
Medical appliance technicians (34), Ophthalmic laboratory technicians (34), Ship engineers (34), 
Environmental science and protection technicians, including health (33), Library technicians 
(33), Pharmacy technicians (32) 
 
Index*antalet anställda: 
83*160 450 + 81*7 050 + 79*7 570 + 78*1 430 + 74*455 980 + 74*320 720 + 73*78 580 + 72*27 
550 + 72*152 940 + 72*73 310 + 72*46 580 + 71*11 660 + 71*20 950 + 70*130 050 + 70*191 640  
+ 70*220 750 + 69*6 550 + 64*144 920 + 59*142 330 + 58*155 250 + 55*19 340 + 55*67 080 + 
55*59 790 + 55*43 110 + 47*165 850 + 47*15 130 + 47*78 300 + 39*63 810 + 37*81 100 + 35*11 
130 + 34*6 050 + 34*10 810 + 34*26 740 + 34*13 240 + 33*32 460 + 33*115 770 + 32*266 790  
= 210 691 410 
 
Totalt antal anställda:  
160 450 + 7 050 + 7 570 + 1 430 + 455 980 + 320 720 + 78 580 + 27 550 + 152 940 + 73 310 + 46 
580 + 11 660 + 20 950 + 130 050 + 191 640 + 220 750 + 6 550 + 144 920 + 142 330 + 155 250 + 19 
340 + 67 080 + 59 790 + 43 110 + 165 850 + 15 130 + 78 300 + 63 810 + 81 100 + 11 130 + 6 050 + 
10 810 + 26 740 + 13 240 + 32 460 + 115 770 + 266 790 = 3 432 760 
 
Viktat indexnummer: (Index*antalet anställda)/total antal anställda = 210 691 410/3 432 760 = 61,38 
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9. Regissörer och skådespelare: 
Producers and directors (49), actors (48) 
 
Andelen producers and directors: 59 070/(59 070 + 59 590) = 0,498 = 49,8 % 
Andelen actors: 59 590/(59 070 + 59 590)= 0,502 = 50,2 % 
 
Viktat indexnummer: 49*0,498 + 48*0,502 = 48,50 
 
10. Försälnings- och marknadschefer: 
Sales managers (26), marketing managers (53) 
 
Andelen sales managers: 317 970/(317 970 + 166 470) = 0,656 = 65,6 % 
Andelen marketing managers:  166 470/(317 970 + 166 470) = 0,344 = 34,4 % 
 
Viktat indexnummer: 26*0,656 + 53*0,344 = 35,29 
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