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FORSKNING I KORTHET: Främjar global
arbetskraft företagens export av tjänster?
Tjänster spelar en allt viktigare roll i ekonomin
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“Beslutsfattare som vill främja export av tjänster
bör överväga initiativ för att attrahera kvalificerad
global arbetskraft till det svenska näringslivet”
genomsnitt cirka 2,5 procent. Resultaten tyder på
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Studien finner att det är just anställningen av global
arbetskraft med en viss nivå av utbildning som har
betydelse för företagens tjänsteexport.

Det totala

antalet utlandsfödda personer i landet tycks inte ha
en avsevärd inverkan på företagens tjänsteexport.

– Beslutsfattare som vill främja export av tjänster bör
överväga initiativ för att attrahera kvalificerad global
arbetskraft till det svenska näringslivet. Företagen
själva kan jobba på att skapa bättre förutsättningar
för att anställa och behålla högutbildade individer
med internationell bakgrund, menar forskarna.

Artikeln är publicerad i den brittiska tidskriften The
World Economy.
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