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Globaliseringen er noget, der påvirker os alle på mange forskellige måder.

I dette kapitel skal vi forklare de vigtigste dele af denne globalisering, der 
er så stor og vanskelig at forstå. Globaliseringen har således 3 dimensio-
ner: 

•	 Økonomisk globalisering 
•	 Kulturel globalisering 
•	 Politisk globalisering

Økonomisk globalisering betyder, at vi ser på de økonomiske sider af det 
internationale samarbejde. To centrale begreber i denne sammenhæng er:

•	 Væksten i handlen mellem forskellige lande 
•	 Outsourcing af arbejdsopgaver til andre lande.

1.1 Væksten i verdenshandlen
De seneste 50 år har der været en meget kraftig stigning i verdenshand-
len. Sammenligner vi med væksten i verdens produktion (BNP), kan du i 
fig. 16.1 se, hvorledes det har udviklet sig siden 1990.

Fig. 16.1 Indeks for verdenshandel og produktion (BNP) 1990-2011 (1990=100).
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2010. 
Bemærk: 2010 og 2011 er forventede tal.
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Fig. 16.2 Fra eksportfase til globaliseringsfase.

Eksportfasen i fig. 16.2 er tidsmæssigt fastlagt til perioden 1950’erne 
-1970’erne. I denne fase foregik hele produktionen i Danmark, og hoved-
markedet var det lokale hjemmemarked. Når hjemmemarkedet var mæt-
tet, rettede virksomheden blikket mod de nærmeste nabolande og ekspor-
terede en mindre del af produktionen til disse lande. 

Internationaliseringsfasen. I 1970’erne og 1980’erne steg den økono-
miske velstand i mange lande, og virksomhederne blev stadig større. Der 
var derfor behov for at se efter nye større markeder for den voksende 
produktion. Det var derfor naturligt, at virksomhederne oprettede egne 
salgsselskaber og nogle steder også etablerede en egentlig produktion. 

Globaliseringsfasen ligger tidsmæssigt fra 1990’erne. Virksomhederne 
fortsatte deres vækst gennem udvidelser af produktionen, men også ved 
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Danfoss er en gammel dansk virksomhed, som i 
dag producerer mange produkter inden for styring 
af vand, varme- og køleautomatik mm. I alt pro-
ducerer Danfoss varer på 93 fabrikker i 25 lande. 

Fakta om Danfoss

1980 2008

Omsætning mia. kr. 3 27

Antal ansatte 13.000 32.000

Heraf ansatte i Danmark 9.300 8.600

Fig. 16.3 Nøgletal om Danfoss.
Kilde: www.danfoss.com

Der er i dag 32.000 medarbejdere, hvoraf ca. 8.600 arbejder i Danmark. 
Hertil skal lægges et stort antal, der er beskæftiget i virksomheder, 
som leverer varer og tjenesteydelser til Danfoss. Den samlede omsæt-
ning var i 2008 på 32 mia. kr. Placeringen af Danfoss’ produktions- og 
salgsselskaber fremgår af kortet. Danfoss har store forventninger til 
at øge salg og produktion i bl.a. Rusland og Kina. Man kan stille sig 
spørgsmålet, hvad der var sket, hvis Danfoss ikke aktivt havde været 
en del af denne globaliseringsproces, men havde stillet sig tilfreds med 
salg til hjemmemarkedet og eksport til de nærmeste nabolande? Sva-
ret vil med stor sandsynlighed  være, at Danfoss ikke havde kunnet 
klare sig i konkurrencen, og virksomheden formentlig var blevet solgt 
til en konkurrent. I stedet er det i dag Danfoss, der opkøber konkur-
renterne og er blevet en dominerende faktor på verdensmarkedet for 
vand- og varmestyring. Man har derfor kunnet opretholde en høj be-
skæftigelse i Danmark, og der betales skat i Danmark.  

Vi kunne have nævnt tilsvarende historier for nogle af de andre store 
danske koncerner som NOVO, Mærsk, LEGO, Vestas, Carlsberg m.fl. 
Alle disse virksomheder har hovedparten af deres aktivitet i udlan-
det. 

Danfoss er en global virksomhed
Box
16.1
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Forskelle i lønniveau
De meget lave lønninger er den vigtigste årsag til, at en del produktion er 
outsourcet til visse asiatiske ulande. Men også i de nye EU-medlemslande 
er omkostningerne væsentligt under niveauet for de gamle EU-lande. Det 
viser vi i fig. 16.4. 

Fig. 16.4 Sammenligning af lønforskelle i Danmark, Polen og Kina 2008.
Kilde: ILO, Statistisk database og China Statistical Yearbook 2009. 

Figuren taler sit klare sprog. Hvis du kun ser på lønomkostningerne, kan 
man aflønne 16 kinesiske arbejdere eller 5 ungarske for den timeløn, en 
dansk arbejder koster. Inden vi fortaber os for meget i den rene lønsam-
menligning, er der andre forhold, der også skal tages højde for. Typisk er 
danske arbejdere mere effektive end de to andre landes arbejdere. Lige-
ledes er der en del andre omkostninger og samfundsmæssige forhold, der 
gør, at sammenligningen ikke er helt så enkel. 

Arbejdsintensive industrier flytter til lavtlønsområder
Det er især produktion, der kræver 
meget arbejdskraft, som flyttes til 
lavtlønslande. Dette kaldes også for 
arbejdsintensive industrier. Løn-
nen udgør her en meget væsentlig del 
af omkostningerne. Denne problem-
stilling vil vi illustrere med to figurer. 
Den første fig. 16.5 viser beskæftigel-
sen inden for tøjproduktion. Dette er et 
typisk eksempel på en produktion, som 
er svært at automatisere. 

Lønforskelle

1 dansk arbejder 230 kr.

5 ungarske arbejdere 45 kr.

16 kinesiske arbejdere 14 kr.
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Fig. 16.5 Beskæftigelse i tekstil og læderindustrien 1970 – 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Fig. 16.6  Beskæftigelse i hele industrien 1970- 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Ser vi på antallet af medarbejdere i den danske tekstil- og læderindustri, 
er den faldet med 70.000 siden 1970. Fra 77.000 ansatte i 1970 til 7.000 
ansatte i 2010. Hvilket bekræfter den store outsourcing af beklædnings-
produktionen fra Danmark.
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Globaliseringen har haft afgørende betydning for befolkningen i mange lande.  
Formålet med udflytning af produktion kan bl.a. være: 

•	 Lavere lønninger i de nye lande. Dette 
er især produktionen af tøj, legetøj og 
anden masseproduktion, hvor lønudgif-
terne udgør en væsentlig del af omkost-
ningerne.

•	 Øge markedsandel på nye vækstmar-
keder.  

•	 Omgå handelshindringer. Toyota, 
Mazda og andre japanske bilprodu-
center har bygget bilsamlefabrikker i 
Europa og USA. Grunden er, at både

EU og USA havde lagt begrænsninger (told og importkvoter) på importen 
af biler for at beskytte deres egne bilproducenter. Ved at samle bilerne i 
f.eks. England er der nu tale om en europæisk produceret bil og ikke en 
japansk produceret. Derfor kan den uden yderligere problemer sælges frit 
i hele EU. 

I fig. 16.7 er vist en oversigt med de positive og negative sider af globali-
seringen. Du kan bagefter selv vurdere, om du mener at globaliseringen 
er en fordel eller en ulempe.

Globaliseringens positive og negative sider

Positive Negative

•	 Øget konkurrencen

•	 Billigere varer 

•	 Frie kapitalbevægelser

•	 Spredning af teknologi

•	 Øget internationalt samarbejde

•	 Større forskelle mellem rige og fattige 
lande

•	 Multinationale virksomheder har stor 
magt

•	 De globale miljøproblemer kan øges

•	 Landene mister politisk indflydelse

Fig. 16.7 Globaliseringens positive og negative sider.

4. Konsekvenser af globaliseringen
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