
Globaliseringens förlorare borde få känna sig 

som de vinnare de är 
Dagens Nyheter den 18 februari 2020 

 

När Bengt var tonåring fick han jobb som truckförare på lagret på ett svenskt exportföretag. Där 

jobbade han i över 40 år. Under finanskrisen 2008, när omvärldens efterfrågan på svensk export 

störtdök, valde företaget att rationalisera och minska antalet anställda. Bengt förlorade jobbet. 

När konjunkturen vände var det inte en arbetslös, snart sextioårig man med en utbildning som 

knappt motsvarade nioårig grundskola som stod högst upp på rekryteringslistan. För Bengt följde i 

stället i tur och ordning arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och pension. Bengt är ett exempel på 

vad många skulle kalla globaliseringens förlorare. Är han verkligen det – eller skulle vi kunna se 

situationen annorlunda? 

För det första: Bengt försörjde sig alltså inom svensk exportindustri i fyra decennier. Det var en 

tidsperiod med många omdanande samhällsförändringar, snabb teknisk utveckling och kraftigt 

ökande utbildningsnivå. Produkterna på pallarna varierade över tiden, liksom vart de skulle skickas. 

Marknadsekonomins arbetsdelning innebar att det under hela denna period alltid behövdes någon 

som körde gaffeltrucken på lagret där Bengt jobbade. Trots sin låga utbildning var Bengts försörjning 

därmed tryggad under så gott som hela hans vuxna liv. 

För det andra: När Bengts jobb till slut försvann hade han genom välfärdsstaten rätt till förmåner 

som tryggar en hyfsad ekonomisk standard för honom så länge han lever. Nivån medger förvisso inga 

större utsvävningar, men materiellt sett går det ingen nöd på honom. Bengt kan dessutom förgylla 

livet som pensionär med böcker, tv-serier, prylar och mat från hela världen till priser pressade av 

internationell handel och global konkurrens. 

Det skulle med andra ord vara fullt möjligt – och i vissa avseenden till och med befogat – att beskriva 

Bengt som en av dem som vunnit på globaliseringen. Den beskrivningen av personer i hans situation 

är dock sällsynt. 

Självfallet är det jobbigt att förlora en arbetsinkomst och det sociala sammanhang som arbetsplatsen 

är. Men frågan är större än jobb och arbetskamrater. När det gäller försörjningen finns det skäl att 

fundera en smula på hur trygghetssystemen är utformade. Välfärdsstaten skulle kunna skicka ett 

tydligt budskap till Bengt: ”Tack för en stark insats i arbetslivet – du kan vara stolt! 

Skatteinbetalningarna räcker med råge till att ge dig runt 10.000 i månaden livet ut. Blir du sjuk finns 

sjukvård, när du blir skröplig finns äldreomsorg, men du har goda chanser att inte behöva nyttja 

detta än på ett bra tag. Oavsett om du har barnbarn, hobbyer, vänner eller mest vill läsa böcker och 

kolla på film – nu är det dags att njuta av livet!” 

Den välfärdsstat som faktiskt existerar skickar ett helt annat budskap. Intressant nog beror detta inte 

främst på bristande resurser: Bengt kommer att vara försörjd livet ut och han har rätt till kraftigt 

subventionerad sjukvård och äldreomsorg. Men de stödsystem som aktiveras när Bengt blir av med 

jobbet tycks nästan vara konstruerade för att maximera risken att han faktiskt kommer att känna sig 



som en förlorare. De åtgärder som sätts in är fullt logiska när en 37-åring blir av med jobbet. I fall 

som Bengts är risken stor att de blir till ett spel för gallerierna. 

Vem som helst som läst en tidning kan snabbt räkna ut att Bengts kompetensprofil efter 40 års 

gaffeltruckkörande inte lär ge honom något nytt jobb bara några år före pensionsdags. Likväl ska 

Bengt nu utbildas i att hantera datorer, lära sig skriva sitt första cv och uppmuntras att söka så många 

jobb det bara går. Efter att detta till ingens egentliga förvåning visar sig vara lönlöst, villkoras Bengts 

försörjning med att han inställer sig på en arbetsplats där han ska känna sig behövd och kanske 

utföra sysslor som gärna får vara angelägna och meningsfulla, men inte i sådan grad att arbetsgivaren 

hade varit beredd att anställa Bengt till reguljär lön. 

Bengt är påhittad – men det finnas många med en liknande historia, både i Sverige och i andra 

länder. De som brukar kallas globaliseringens förlorare är ofta män med relativt låg utbildning som 

arbetat inom industrin och blivit arbetslösa när ekonomin ändrat struktur. Berättelsen om 

globaliseringens förlorare är kraftfull, tragedier engagerar.  

Men överdriven svartmålning av verkligheten skapar problem. Som min kolumnistkollega Andrev 

Walden påpekade i januari spelar det stor roll vilka berättelser vi använder för att begripliggöra vår 

samtid. Även om berättelsen om globaliseringens förlorare används av partier längs hela det politiska 

spektrumet, tycks det främst vara populistiska och främlingsfientliga krafter som lyckas slå mynt av 

den. 

När personer i Bengts situation ständigt får höra att de är förlorare och konsekvent behandlas som 

förlorare, ökar risken att fler börjar känna sig och bete sig som förlorare. Kanske vore det bättre om 

alla i Bengts situation fick känna sig som de vinnare de faktiskt är? 
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