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1 Med ”uppsägning” avses här upphörandet av ett anställningsförhållande mellan en anställd och en arbetsgivare. 
Uppsägning kan vara frivilligt, som när arbetstagare slutar på egen hand. Ofrivillig uppsägning sker när ett företag minskar, 
gör uppsägningar eller avskedar en anställd. Med ”uppsägning” avses i denna rapport ofrivillig uppsägning, det vill säga när 
arbetsgivaren avslutar anställningsförhållandet. I den här kategorin inkluderar vi olika former av uppsägning, inklusive 
uppsägning av orsaker och av ekonomiska skäl (känt som "layoffs" i USA).

En notering: "uppsägning" har inte samma betydelse i alla jurisdiktioner. Vi hänvisar här till det amerikanska begreppet 
”layoff”, som här definieras som en arbetare som förlorar sitt jobb på grund av förändringar som företaget har beslutat att 
göra. I andra länder har "uppsägning" en annan betydelse. Till exempel i Kanada är en permittering ett tillfälligt stopp på 
arbetet. Det inträffar när en anställds arbetsbelastning minskar eller avbryts, men själva anställningsavtalet inte sägs upp.

Att sammanfatta läget för globala rekryteringar 2022 är ingen lätt uppgift. I 
takt med att ekonomierna har saktat ner runt om i världen 2022, har 
uppsägningar och lägre genomsnittliga ingångslöner haft en negativ 
inverkan på många globala arbetare.


Även om utsikterna för ekonomin har dämpats, har anställningar över 
gränserna fortsatt att växa i en mycket snabbare takt än några trender för 
nedskärningar. Roller inom content och länder som Filippinerna såg högre 
genomsnittliga ingångslöner under 2021-2022. Och det är inte bara 
teknikarbetare som anställs utomlands; global rekrytering blir mer 
diversifierad över branscher, inklusive områden som utbildning, finansiella 
tjänster och fastigheter.

Det här är en sammanfattning av Deels Trendrapport om global rekrytering, 
den tredje halvårsrapporten och den första upplagan som ger en årslång 
bild av trender i den globala arbetsstyrkan. I rapporten framkommer 
följande avseende perioden januari till december 2022

 Den globala rekryteringen fortsatte under hela året, med tresiffrig 
tillväxt i alla regioner. Av alla kontrakt 2022 gällde 89 % distansarbetare

 Arbetstagartillväxt observerades i länder med ett brett utbud av 
genomsnittliga löner. Till exempel har USA nu de mest globala arbetarna 
på Deel och går om Filippinerna, men Bangalore i Indien ersatte San 
Francisco i USA som den mest populära staden för globala arbetare

 De genomsnittliga ingångslönerna för roller inom contentproduktion, 
drift och ekonomi ökade mest i Filippinerna, Indien och Brasilien

 Uppsägningar1 ökade mot slutet av året. I januari 2022 stod 
uppsägningarna för 28 % av alla kontrakt som avslutades, och i 
december ökade antalet till 42 %

 Anställda i Storbritannien, Mexiko, Spanien, Portugal och USA, såväl 
som arbetare i mjukvaru-, produkt- och marknadsföringsroller, såg 
den största procentuella ökningen av uppsägningar under 2022

 Även ersättningsnivån drabbades. Data visar minskningar av nya 
anställdas löner för revisorer, kundsupport, konsulter, designers och 
mjukvaruingenjörer

 Med tanke på tillståndet på kryptomarknaden har den globala 
arbetsstyrkan delvis tappat intresse för att ta emot betalning i 
kryptovaluta. Totala uttag i slutet av 2022 är 4 %, en minskning från 5 
% under första halvåret.
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Förord Det som sticker ut i datan är att den globala arbetstagarmodellen är 
motståndskraftig och tydligen är det alternativ som många organisationer 
föredrar, även i osäkra ekonomiska tider. Organisationer verkar uppskatta 
möjligheten att anställa från en bredare talangpool på lönenivåer som 
tillgodoser deras behov. 


Samtidigt söker arbetare också fler möjligheter från globala företag, vilket 
nu är enklare tack vare lösningar för arbete på distans och globalt. 
Dessutom tyder denna rapport på att en ny grupp arbetare – bland annat 
revisorer, terapeuter, lärare och advokater – representerar en viktig 
drivkraft för länder som söker ekonomisk tillväxt. 


Därmed finns ett behov av en global politisk infrastruktur för att 
underlätta globala anställningar, men också för att erkänna existensen av 
denna framväxande arbetskraft och formalisera dess juridiska status, 
tillsammans med universella arbetstagares rättigheter och förmåner.


Till sist en notering om datan vi undersökt. Våra resultat sammanför 
aggregerade data från Deels över 260 000 kontrakt för anställda och 
frilansare, 5 miljarder USD i betalningar till arbetare och över 15 000 kunder i 
mer än 160 länder, såväl som över 500 000 datapunkter från tredje parts 
anställningsdatakällor. 


Även om vår data är robust vill vi framhålla följande: För det första, 
eftersom Deel är fyra år gammal, kan procentuella ökningar återspegla en 
snabbt växande kundbas; och för det andra kommer trender sannolikt att 
vara snedvridna mot teknikindustrin, eftersom de är tidiga användare av 
Deels plattform. (Vi utökade till och med globala anställningstrender för 
mjukvaruingenjörer i denna iteration, tack vare ny data från Microverse – 
utbildningsplattformen för kodning.) 


När Deel mognar ser vi fram emot att kunna tillhandahålla ännu mer 
detaljerade insikter om den ständigt växande globala arbetsstyrkan.


Och med det inbjuder vi dig att läsa rapporten.

— Professor Samuel Dahan

    Ordförande, Deel Lab for Global Employment
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Vem anställer, blir anställd och var?
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Fakta 
Från januari till december 2022

Företag i Asien-Stillahavsregionen anställer globalt i 
den snabbaste takten av alla regioner; Latinamerika 
är den hetaste regionen att anställa från.

Bangalore puttar ner San Francisco från listan över 
de mest populära städerna för distansarbetare.

Storbritannien, Mexiko, Spanien, Portugal och USA 
drabbades av den största procentuella ökningen av 
uppsägningar fram till 2022.

Uppsägningar bland mjukvaru-, produkt- och 
marknadsföringsproffs ökade mest under 2022.

Produktpositioner fortsätter att dominera listan över 
topproller för anställda, men projektledare klättrar.

Lärare blir mer efterfrågade i alla regioner. Det är nu 
populärt att anställa engelska lärare från USA, 
särskilt från länder som Mexiko. USA, å andra sidan, 
hämtar utbildningsexpertis från platser som 
Filippinerna.

Globala arbetare drabbades av en ökning med 107 % 
av uppsägningar under 2022. I januari 2022 stod 
uppsägningarna för 28 % av alla kontrakt som 
avslutades, och i december växte den siffran till 42 %.



Vem får betalt och hur?
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Fakta 
Från januari till december 2022

Av våra topp 10 mest populära länder för distansarbetare 
var det bara fyra som såg genomsnittliga löneökningar 
för alla nya jobbkontrakt som skapades 2022: 
Filippinerna, Indien, Brasilien och Italien

 Några få roller såg små löneökningar: content, drift, 
ekonomi, kvalitetssäkringsingenjörer och 
kundframgång.

Nigeria, Mexiko, Nederländerna, USA och Argentina såg 
en nedgång i de totala genomsnittliga ingångslönerna

 Revisorer, kundsupport, konsulttjänster, produkt- och 
designroller såg de största löneminskningarna 
genomgående över nya anställningskontrakt globalt

 Mjukvaruingenjörer såg en minskning med 7 % i 
genomsnittslönen under 2022.

Globalt sett ökade uttag i USD med <2 % under 2022. 
Vissa arbetare lutade sig mer mot den starka dollarn 
än andra, med de största ökningarna i uttag USD i 
Georgien, Bolivia, Vitryssland, Kazakstan och Turkiet.

4 % av alla uttag gjordes i kryptovaluta 2022, en 
minskning från 5 % under första halvåret 2021.

I genomsnitt tjänar mjukvaruingenjörer i 
utvecklingsländer ~28 % mer på att arbeta för 
internationella organisationer jämfört med inhemska.



Anställning till globala geografier, rangordnade efter snabbast 
växande (jan-dec 2022)

Regionala siffror Anställning från globala geografier, rangordnade efter snabbast 
växande (jan-dec 2022)

Länder som anställs

Projektledare ansluter till R&D på topplistan över globala roller 
(Baserat på antalet organisationer som anställer dessa roller

 Mjukvaruingenjörer och -utvecklar
 Produktdesigner
 Produktchefe
 Kvalitetssäkringsingenjöre
 Projektledare

Bangalore hamnar på listan över toppstäder för 
distansarbetare och puttar ner San Francisco (Baserat på 
antalet anställda som anställts där

 London, Storbritannie
 Toronto, Kanad
 Buenos Aires, Argentin
 Madrid, Spanie
 Bangalore, Indien

Länder som anställer
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1. Latinamerika

2. Asien-Stillahavsregionen

3. Europa, Mellanöstern och Afrika

4.Nordamerika

1. Asien-Stillahavsregionen

2. Latinamerika

3. Europa, Mellanöstern och Afrika

4.Nordamerika



Undervisning (främst engelska), 
Redovisning, Content

Undervisning, Administration, Produkt

Konsult, Marknadsföring, Content

Försäljning, Konsultation, Rekrytering

Assistent, Ekonomi, Redovisning

Vem anställs snabbast, 
varifrån och för vilka roller?

1. USA

2.Filippinerna

3. Argentina

Hottest countries

to get hired from

Länder som anställer 
dessa arbetare snabbast
(% ökning i anställning)(^ eller ned # indikerad 

punktförändring sedan senaste 
rapporten)

Hetaste rollerna  
i varje land
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1. Mexiko 143%

2. Kanada 110%

3. Australien 107%

1. Uruguay 225%

2. Mexiko 124%

3. USA 93%

1. Tyskland 110%

2. Frankrike 103%

3. USA 93%

1. Storbritannien 160%

2. USA 116%

3. Kanada 87%

1. Australien 200%

2. USA 111%

3. Storbritannien 106%

5. Indien 1

4. Storbritannien 1

Lagar och regler kring uppsägningar varierar 
drastiskt från land till land. Ett land kan diktera 
själva lagligheten av en uppsägning. Deels 
uppsägningsguide beskriver landsspecifika 
detaljer, så att ni kan omorganisera så smidigt och 
följsamt som möjligt, samtidigt som konkreta 
situationer kan leda till olika scenarier.

Bra att veta: Globala uppsägningar

Uppsägningar


Vi såg en ökning med 107 % av uppsägningar under 2022 för  
alla roller.


I januari 2022 stod uppsägningarna för 28 % av alla kontrakt 
som avslutades, och i december ökade antalet till 42 %.

https://help.letsdeel.com/hc/en-gb/articles/7923069575697-Termination-Landscape-Guide#:~:text=Terminations%20with%20Cause,expressly%20justified%20to%20be%20compliant.
https://help.letsdeel.com/hc/en-gb/articles/7923069575697-Termination-Landscape-Guide#:~:text=Terminations%20with%20Cause,expressly%20justified%20to%20be%20compliant.


Vem får betalt och hur? Lönetrender

Jan-Dec 2022
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Den totala ersättningen är mer än lönen, och det 
ändras – beroende på den anställdes land – hur du 
ersätter dina team. Globala löneinsikter och Take-
Home Pay Calculator är en del av Deels Global 
Hiring Toolkit, utformad för att vägleda er globala 
kompensationsstrategi.

Bra att veta: Global kompensationsdata Lönetrender för länder med flest kontrakt 202

 Filippinerna (36%
 Indien (14%
 Brasilien (13%



Argentina (-5%)
Mexiko (-45%) 

Lönetrender för topp 5 växande jobbgrupper på Dee

 Content (53%)





Mjukvaruingenjörer (-7%)
Försäljning (-31%)
Produkt (-10%)
Design (-9%)

Vissa anställda föredrog den starka dollarna 202
 Globalt ökade uttag av USD med cirka 2 procen
 Anställda från vissa länder föredrog dollar mer än andra.  

De största ökningarna av uttag i USD stod anställda  i 
Georgien, Bolivia, Vitryssland, Kazakstan och Turkiet för.

Genomsnittlig löneökning, över alla jobbtitlar för nya kontrakt 
Länder som är representerade har minst 50 kontrakt registrerade

Genomsnittlig löneökning, över alla jobbtitlar för nya kontrakt 
Länder som är representerade har minst 50 kontrakt registrerade

https://www.deel.com/salary-insights
https://www.deel.com/take-home-pay-calculator
https://www.deel.com/take-home-pay-calculator
https://www.deel.com/en/global-hiring-toolkit
https://www.deel.com/en/global-hiring-toolkit


Vem får betalt och hur? Valutatrander

Krypto-uttag per region i 
procent av det totala uttaget
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Bottennotering av uttag av krypto i slutet 
av året 
Ungefär 4 % av alla betalningar som togs ut 
från Deel-plattformen 2022 togs ut i krypto. 
Första halvåret var den siffran 5 %.

Jan 2022 Dec 2022

Eftersom Deel har över 100 enheter så vet vi ett 
och annat om att betala i olika valutor. Erbjud era 
anställda flexibiliteten det innebär att ha möjlighet 
att ta ut lönen i 120 valutor.

Bra att veta: Valuta-flexibilitet som en förmån

Bitcoin 61%

Ethereum 6%

USDC 29%

Solana 2%

Dash 2%

Bitcoin 64%

Ethereum 7%

USDC 26%

Solana 2%

Dash 1%

Latinamerika 61% Latinamerika 64%

Asien-Stillahavsregionen 8% Asien-Stillahavsregionen 8%

Europa, Mellanöstern och Afrika 29% Europa, Mellanöstern och Afrika 26%

Nordamerika 2% Nordamerika 2%



Mjukvaruingenjörer verkar bli den första riktigt globala rollen. 
Mjukvaruingenjörer var de mest anlitade via Deel i år, trots en 
ökning av uppsägningar inom tech.


Microverse utbildar och placerar globala tech-talanger i 
länder som Nigeria, Indien, Colombia och Brasilien. 
Distansarbete har öppnat upp möjligheter både hemma  
och utomlands. Överlag tjänar de som är anställda av 
internationella företag mer än de som är anställda av 
inhemska

 I genomsnitt tjänar mjukvaruingenjörer i utvecklingsländer 
~28 % mer när de arbetar för internationella företag jämfört 
med de som jobbar för inhemska

 Jämfört med 2021 års löner fick mjukvaruutvecklare i Ghana 
anställda av internationella företag 29 % mer betalt 2022. 
Lönerna var också högre i Paraguay (9 %), Saudiarabien  
(6 %), Uganda (6 %) och Ecuador (2 % ).

Vem får betalt och hur? Software Snapshot, med hjälp 
från Microverse
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Vilka anställer mjukvarutalang utomlands?

Procent av erbjudanden gjorda till Microverse-talang 
utomlands

Procent av erbjudanden gjorda till Microverse-talanger 
inhemskt

Microverse utvecklar och förser mer än 550 
organisationer med globala tech-talanger. 100 % 
av deras talangpool är på distans. Lär dig mer. 

Bra att veta: Anställer ni mjukvaruingenjörer?

Kanada

100%

USA

2% 98%

Storbrittanien

6% 94%

Tyskland
7% 93%

Kina

19% 81%

https://www.microverse.org/?utm_source=deel&utm_medium=report&utm_campaign=2023


De tre länderna med företag med 
snabbast ökande anställningstakt

 Australie
 Hong Kon
 Indien



De tre länderna med flest företag som 
anställer

 Australie
 Singapor
 Indien

Vilka anställer? Vilka blir anställda?

De tre länderna med snabbast ökning av 
antal som anställs

 Thailan
 Uzbekista
 Kirgizistan



De tre länder där flest blir anställda från

 Filippinern
 Indie
 Pakistan



De tre mest populärar rollerna i Asien-
Stillahavsregionen

 Mjukvaruingenjö
 Säl
 Produkt

De största löneökningarna inom alla nya 
jobbtitlar skedde i Taiwan, Thailand och 
Korea 2022.



Drift och kundsupport fick de största 
löneökningarna i alla roller.

APAC Vem blir anställd och var? Vem får betalt och hur?
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De tre länderna med snabbast ökande 
anställningstakt

 Sverig
 Danmar
 Estland



De tre länderna med flest företag som 
anställer

 Storbrittanie
 Tysklan
 Frankrike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vilka anställer? Vilka blir anställda?

De tre länderna med snabbast ökning av 
antal som anställs

 Georgie
 Armenie
 Belarus



De tre länder där flest blir anställda från

 Storbrittanie
 Spanie
 Frankrike



De tre mest populära rollerna i Europa, 
Mellanöstern och Afrika

 Programutvecklare och 
mjukvaruingenjö

 Säl
 Content

EMEA Vem blir anställd och var? Vem får betalt och hur?
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Kroatien, Grekland och Serbien fick de 
största löneökningarna genomgående för 
alla yrkesgrupper.



Content, lärare och assistenter fick de 
största löneökningarna i Europa.



De tre länder med företag med högst 
ökning av anställningstakt

 Urugua
 Argentin
 Mexiko



Topp tre länder med flest företag som 
anställer

 Mexik
 Chil
 Argentina

Vilka anställer? Vilka blir anställda?

De tre länderna med snabbast ökning av 
antal som anställs

 Puerto Ric
 Bolivi
 Trinidad & Tobago



De tre länder där flest blir anställda från

 Argentin
 Brasilie
 Colombia



De tre mest populära rollerna i 
Latinamerika

 Programutvecklare och 
mjukvaruingenjö

 Säl
 Product

LATAM Vem blir anställd och var? Vem får betalt och hur?
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De största löneökningarna inom alla nya 
jobbtitlar skedde i Chile, Guatemala och 
Honduras.



Redovisning, lärare och content fick de 
största löneökningarna i Latinamerika.



NAM Vilka blir anställda? Vem får betalt och hur?
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Inga roller fick några löneökningar i 
Nordamerika för nya kontrakt som 
avslutades 2022. 



Marknadsföring, mjukvara och försäljning 
drabbades av de största genomsnittliga 
löneminskningarna för nya roller skapade 
genom Deel.

De flesta globala distansarbetarna hittas 
i staterna Kalifornien, Florda och Ontario.



Toronto, San Francisco och New York är 
de mest populäras städerna för 
distansarbetare i Nordamerika.



Mjukvaruingenjör, content och säljroller 
var de vanligaste bland anställda i 
Nordamerika.



Om Deel Metod Globala resurser  
för rekrytering

Deels rapportresultat sammanställer aggregerade 
data från Deels över 260 000 kontrakt för anställda 
och frilansare, över 15 000 kunder i mer än 160 länder 
samt över 500 000 datapunkter från tredje parts 
anställningsdatakällor inklusive Microverse. Alla länder, 
stater och städer i rapporten har minst 50 arbetsavtal 
registrerade i december 2022. För betalningsdata har 
alla länder minst 100 uttag gjorda av arbetare i 
december 2022, och procentuella förändringar 
återspeglar nya kontrakt som undertecknats. På grund 
av kriget i Ukraina tar Deel inte emot nya kunder i 
Ryssland; vi har därför uteslutit Rysslands landdata 
från rapporten.



Notera att Deels data för närvarande är mer 
representativ för teknik- och 
distansanställningstrender. Även om företagets 
datamängder är robusta och växande (insamlade 
sedan 2019), fångar de ännu inte jämnt upp kontrakt 
inom alla branscher.



Termer i rapporten definieras enligt följande: 
"Organisationer" inkluderar alla enheter som 
anställer personer. "Kontrakt" avser antalet 
anställda och frilansavtal mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. "Betalningar" avser hur frilansare och 
anställda betalas. "Uppsägningar" indikerar 
ofrivilligt upphörande av anställningen, inklusive 
uppsägningar, uppsägning på grund av orsak och 
permitteringar, och redovisas endast för anställda 
som är registrerade.

Deel är en allt-i-ett HR-plattform för globala team. 
Det hjälper företag att förenkla alla aspekter av att 
hantera en internationell arbetsstyrka, från kultur och 
onboarding, till lokal lönehantering och lokala regler. 
Deel arbetar för oberoende frilansare och 
heltidsanställda i mer än 150 länder. Frilansare kan ta 
ut en procentandel eller hela sina lön i kryptovaluta - 
Bitcoin, Ethereum, Solana, Dash och USDC.



En ögonblicksbild av Deels kundbas 2022:


Fördelning av kontrakt bland de branscher som 
anställer flest

 Mjukvara (44%
 Finansiella tjänster (5%
 Reklam och marknadsföring (5%
 E-learning (2%
 Hälsa och fitness (2%
 Datorspel (2%
 Fastigheter (1%)



Företag som anställer internationellt via Deel  
per region

 Nordamerika: (55%
 Europa, Mellanöstern och Afrika: (29%
 Latinamerika: (9%
 Asien-Stillahavsregionen: (7%)



Åldersfördelning på de anställda

 16-24 (15%
 25-34 (55%
 35-44 (27%
 45+ (3%)

Deel Hiring Guide


Deel Global Hiring Toolkit


Deel Blog


Twitter


LinkedIn


Instagram


TikTok
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https://www.google.com/url?q=https://www.letsdeel.com/global-hiring-guide&sa=D&source=docs&ust=1675429053690533&usg=AOvVaw1qKAV727wYLtXKUC_R9ajL
https://www.microverse.org/
https://www.letsdeel.com/global-hiring-guide
https://www.deel.com/en/global-hiring-toolkit
https://www.letsdeel.com/blog
https://twitter.com/deel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/deel/
https://www.instagram.com/getdeel/?hl=en
https://www.tiktok.com/@letsdeel?lang=en

