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Mener du  
globaliseringen 
er en trussel mot 
norsk arbeidsliv?

Even Smith Wergeland (35)
 

Det er et kjempespørsmål som det ikke finnes ett svar på. 

Enkelte sektorer er jo mer truet enn andre og det er godt 

dokumentert at globalisering kan ha negativ virkning på 

lokalt arbeidsmarked, derfor er det ikke overraskende at 

en del kan føle det som en trussel. Jeg ser både negative 

og positive sider ved globaliseringen.

Margrethe Kolstad Brekke (37)
 

Globaliseringen er vel over 500 år gammel, så det er ikke 

så mye å gjøre med den. Nå må vi et skritt videre. Vi må 

omstille oss og tenke nytt. I dag er det klima som er den 

store utfordringen for arbeidslivet i hele verden. Dessuten 

forholdene for den nye samfunnsklassen, prekariatet, de 

som jobber, men ikke har fast jobb.
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Fire av ti er helt eller delvis 
enig i at globalisering er en 
trussel mot norske arbeids-
plasser. 

Opprøret mot globalisering ble 
forklart som en viktig årsak til at 
Donald Trump vant presidentval-
get i USA. Trump lovte å hente ar-
beidsplasser tilbake til USA og å 
gjøre «America great again».

Tap av arbeidsplasser som følge 
av globalisering, er også brukt til 
å forklare Brexit, hvor mange bri-
ter har sett sine jobber forsvinne 
til utlendinger i inn- og utland.

Men i hvor stor grad kan mot-
stand mot globalisering påvirke 
høstens valg i Norge?

En måling Respons Analyse har 
gjennomført for Aftenposten og 
Adresseavisen viser at fire av ti er 
helt eller delvis enig i at globali-
sering er en trussel mot norske 

arbeidsplasser. 34 prosent svarer 
det motsatte.

Overrasket professor

– Det overrasker meg at det er så 
mange som har den opplevelsen, 
sier samfunnsøkonom Karen He-
lene Ulltveit-Moe, professor ved 
Økonomisk institutt ved Univer-
sitetet i Oslo.

Senterparti-leder Trygve Slags-
vold Vedum mener resultatet er 
naturlig.

– Det viser at folk mener beg-
ge deler, noe som er sannheten. 
Globalisering truer noen arbeids-
plasser, mens andre arbeidsplas-
ser er avhengig av globalisering, 
sier han.

– Det er jo ingen tvil om at vi er 
avhengig av handel med hveran-
dre, men det må også være rom 
for å ta nasjonale hensyn. Dette 
blir ofte fremstilt svart-hvitt, men 
det handler om en middelvei. Nå 
synes jeg vi går for langt i å over-
føre makt fra Stortinget til inter-
nasjonale avtaler, legger han til.

Tidligere Høyre-statsråd Vic-

Globalisering brukes til å forklare Trump-valget og Brexit. 

Påutand: Globaliuering er en truuuel mot noruke arbeiduplauuer   
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American Airlines betaler 200 millioner dollar for 2,76 pro-
sent av det statlige kinesiske flyselskapet China Southern 
Airlines. De to selskapene skal inngå et utvidet forretnings-
samarbeid, som kan inkludere salg, bonusprogrammer, 
flyplasslounger og deling av ruter. AA tilhører Oneworld-
alliansen, mens China Southern er Skyteam-medlem.

Det påvirket Trump-
valget og Brexit. 
Men vil det påvirke 
det norske valget?
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Bjørnulf Stokvik (58) 

Det er ikke noe negativt med globalisering. Det er en del 

av utviklingen. Men globalisering i form av oppkjøp av 

norske arbeidsplasser har jeg ikke sansen for. Den trenden 

vi nå ser internasjonalt med større nasjonale barrièrer har 

jeg ikke tro på. Vi må samhandle og ikke bygge barrièrer 

mellom nasjonene.

Anne Berit Nystad (53) 

Ja, definitivt. Det er outsourcing innen mange sektorer. 

Bare ta sentralborddamene. De som tidligere satt i Ham-

merfest sitter nå i Latvia eller Kina. Vi har mange gode 

håndverkere i Norge som er rammet av globaliseringen. 

Men jeg er ikke generelt negativ til globalisering, den er 

også en berikelse fordi vi blir kjent med ulike kulturer og 

utveksler kunnskap og tjenester.

Fakta

Syn på globalisering

XX Vi har stilt spørsmål som belyser den såkalt 

«populistiske bølgen», blant annet rundt 

Oslo-makt, globalisering, kommunereform 

og innvandring. 

XX I dag handler det om folks syn på globali-

sering. De som er intervjuet, har svart på 

om de tror globaliseringen truer norske 

arbeidsplasser.

XX 1000 personer er intervjuet på telefon 

mellom 6.–8. februar. Feilmargin på 2–3 

prosentpoeng for hovedfrekvensen, og 

resultatene er vektet mot kjønns- og alders-

sammensetningen. 

XX Undersøkelsen er gjennomført av Respons 

Analyse for Aftenposten og Adresseavisen. 
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0

10

20

30

40

50

Mann Kvinne Storbyer med
 omegnskommuner

Andre byer/
tettstedskommuner

Land-
kommuner

Prosent

Helt eller 
delvis enig

Hverken enig 
eller uenig

Helt eller 
delvis uenig

Ikke 
sikker

0

10

20

30

40

50

Prosent

Helt eller delvis enig Hverken enig eller uenig Helt eller delvis uenig Ikke sikker K
ild
e:
 R
es
p
o
n
s 
A
n
a
ly
se

tor Norman, som nå er professor 
i samfunnsøkonomi ved Norges 
handelshøyskole, har derimot li-
ten forståelse for at så mange fryk-
ter for norske arbeidsplasser.

– Jeg kan ikke forklare hvorfor 
folk tror at noe som er positivt, er 
galt, sier han.

Utflagging i IT-bransjen

For IT-bransjen har globaliserin-
gen ført til utflagging av arbeids-
plasser til Asia. 

– Det er en trussel for arbeids-
plasser, men det gir også mulig-
heter, sier Jan Olav Andersen, for-
bundsleder i El og IT-forbundet.

Han sier det ikke er en mobili-
sering på gang i kampen mot glo-
balisering.

– En tøff proteksjonistisk linje 
er ikke noe vi kjemper for, sier An-
dersen.

Valgforsker Bernt Aardal, som er 
professor ved Institutt for statsvi-
tenskap ved Universitetet i Oslo, 
har også liten tro på at folks hold-
ning til globalisering kan mobili-
sere større masser i Norge. 

– Foreløpig er det ikke noen par-
tier eller politikere som bruker en 
retorikk der de skylder på globa-
lisering for det de er misfornøyd 
med, sier han.

Menn, eldre og de fra mindre 
sentrale kommuner er mest skep-
tisk til globalisering, ifølge målin-
gen.  

– Fremgangen til Senterpartiet 
er eksempelvis ikke noe som kan 
forklares med en anti-globalise-
ringstendens. Denne bevegelsen 
handler mer om en bekymring for 
distriktene som følge av sentra-
lisering innad i landet, sier han. 

Oslo-makten

I samme måling ble også de som 
ble intervjuet spurt om deres 
holdning til Oslo-makten. Seks av 
ti svarte at Oslo har for mye makt.

At likevel såpass mange er helt 
eller delvis enig i at globalisering 
truer norske arbeidsplasser, tror 
Aardal kan reflektere politiske de-
batter hvor det uttrykkes bekym-
ring for arbeidsplasser. Samtidig 
har han selv erfart at det å spørre 

om globalisering og internasjona-
lisering på valgundersøkelser gir 
resultat som er vanskelig å tolke.

– Globalisering er blitt en klisjé 
på noe ganske sammensatt, og 
det kan være et begrep folk ikke 
presist kan si hva betyr. Man kan 
oppleve at arbeidsplasser er tru-
et, men så har det med oljepris å 
gjøre, ikke med globaliseringen, 
påpeker valgforskeren. 

«Smitteeffekt» 

Aardal mener også svarene kan 
ha blitt inspirert av motstanden 
mot globalisering i en rekke an-
dre land. «Smitteeffekten» er også 
noe Norman og Ulltveit-Moe trek-
ker frem.

– I USA og en del land i Europa 
fører globaliseringen til at ar-
beidsplassene er mer utrygge for 
noen, og de kan man forstå skepsi-
sen og bekymringen til. De arbei-
der innen næringer hvor det har 
skjedd en voldsom vekst i Asia og 
hvor europeiske og amerikanske 
bedrifter ikke har overlevd i kon-
kurransen, sier Ulltveit-Moe. 

– USA og England er store land 
som har opplevd store gevinster 
og nå store tap, som har fått folk 
til å stille spørsmål. Det er ikke 
rart det påvirker tenkningen i 
Norge. Likevel tror jeg at hvis de 
aller fleste tenker over en situa-
sjon der Norge ikke ville vært inte-
grert med verden, så ville de kom-
met til en annen konklusjon, sier 
Norman. 

Han har imidlertid forståelse 
for at det finnes noen som opple-
ver at globalisering truer arbeids-
plassen. 

– Men de fleste jobber i en skjer-
met del av økonomien som ikke er 
utsatt for konkurranse, og som er 
blitt mye større takket være olje-
inntekter. Norge er den store vin-
neren i en globalisert verden. 

De fleste har tjent på det, me-
ner han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Ved-
um er også klar på at vi i Norge 
ikke har amerikanske tilstander.

– Vi har en helt annen økonomi. 
I USA er det mange som ikke har 
hatt velstandsutvikling i det hele 

tatt, hvor det har gått i en negativ 
retning, sier han. 

– Forferdelig negative utslag

– Hva ville det betydd for Nor-
ge om vi hadde blitt negative 
eller reversert globaliserings-
prosesser?

– Det ville hatt forferdelig nega-
tive utslag, sier Ulltveit-Moe.

Hun mener Norge har en svært 
ensidig næringsstruktur, med ol-
jerelatert industri, fisk og alumi-
nium. 

– Vi har spesialisert oss på det vi 
er relativt best til og latt vesentlige 
deler av vårt forbruk bero på im-
port. Vi er et marked på fem mil-
lioner, og derfor kan man ikke rea-
lisere stordriftsfordeler innenfor 
mange områder. Mange ting som 
vi i dag får kjøpt billig, som data-
maskiner, klær og biler, ville blitt 
uendelig mye dyrere uten glo-
balisering, og vareutvalget ville 
skrumpet drastisk inn.
lorns.bjerkan@aftenposten.no

vibeke.borgersen@aftenposten.no

Det statlige saudiarabiske oljeselska-
pet Saudi Aramco får kuttet skatten 
fra 85 til 50 prosent. Samtidig forbe-
reder regjeringen seg på å legge en 
liten andel av det statlige selskapet ut 
for salg. (NTB)


