
 
Jesper Byström 
Vårterminen 2018 
Kandidatuppsats, 15 HP 
Umeå School of Business and Economics    

 
 

Effekten av offshoring på löner i utvecklingsländer. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Författare: Jesper Byström. 

Handledare: Göran Bostedt. 



   II 
 
 

- Sidan har avsiktligt lämnats tom- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   III 
 
 

Förord 
Skrivandet av denna studie har givit mig en god erfarenhet i att utföra självständigt arbete och 

en djupare förståelse inom ekonomi och ekonometri. Jag vill tacka min familj och mina 

studiekamrater för det stöd de har givit mig under denna period. Jag vill även rikta ett stort tack 

till min handledare Göran Bostedt för hans stöd och vägledning. 

 

Vänliga hälsningar. 

__________________________ 
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Abstract 
Av den ökade globala handeln under de senaste åren kan slutsatsen dras, att vi är mer öppna 

och att den globala marknaden växer sig allt större. År 1960 låg handeln av BNP i världen på 

runt 24%, och 2016 uppgick andelen till 56%. Utifrån detta har människor möjlighet att handla, 

arbeta och bo i andra länder, men påverkas lönen av denna öppenhet? 

 

Enligt teorin så kommer faktorpriserna, priserna på till exempel arbetskraft, kapital och jord att 

utjämnas vid en ökad handel mellan länder. Vid full frihandel, skulle arbetskraften av samma 

slag få samma lön över hela handelsområdet. 

 

Denna studie har undersökts hur offshoring påverkar lönen för låg- medel- och högutbildade i 

åtta utvecklingsländer under perioden 1995-2009. Offshoring är ett begrepp som betyder att 

man flyttar verksamheten utomlands. Ett exempel är när ett företag väljer att flytta sin 

produktion utomlands, där arbetskraften är lägre. 

 

Resultatet visade att offshoring hade en positiv effekt på lönen för alla tre utbildningsgrupper 

och att skillnaden av effekten av offshoring mellan utbildningsgrupperna var väldigt liten.  

 

Nyckelord: Offshoring, lön, utvecklingsländer, utbildningsnivå, faktorprisutjämning. 
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1. Inledning 
Av den ökade globala handeln under de senaste åren, kan man dra slutsatsen att vi är mer öppna 

och att den globala marknaden växer sig allt större. I figur 1 visas handeln (som är summan av 

export och import av varor och tjänster) av totala bruttonationalprodukten i världen. År 1960 

låg handeln av BNP i världen på runt 24%, och 2016 uppgick andelen till 56%. 

 

Figur 1. Handel av total BNP i världen 

Egenskapad figur av data från The world bank 

 

Enligt SCB importerade Sverige till ett värde på drygt 1891 miljarder kr och exporterade för 

2046 miljarder kr år 2017. Detta är en ökning med 37,7 % respektive 29,2% på tio år.  

 

Eftersom vi lever i en mer öppen värld, finns möjligheten att konsumera varor ifrån hela 

världen. I en mer öppen marknad ges ett större utbud för oss konsumenter, men det skapar även 

en större konkurrens för företagen på världsmarknaden. Detta är troligen bara en början på en 

stor förändring på världsmarknaden. När kommunismen kollapsade i Östeuropa och nya 

reformer kom till i länder som Kina, Indien och andra folkrika  länder i främst södra och östra 

Asien, blev arbetskraften mycket större på den internationella ekonomin. Arbetskraftsutbudet 

kan då ha stigit med  kanske trettio procent eller mer (Persson och Radetzki 2006). 
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Inom utrikeshandelsteorin används begreppet faktorprisutjämningsteoremet. Teoremet 

förklarar att skillnaden i reallöner börjar utjämnas mellan länder som bedriver handel med 

varandra. Ett exempel på detta är att löneskillnaden mellan länder som till exempel Kina, Indien 

och länder i Östereuropa får samma lön som  länder i västvärlden när de bedriver handel med 

varandra. Detta sker genom att de två olika regionernas lönenivåer går emot varandra. I teorin 

går det inte säga vart denna jämnvikt kommer att mötas, utan det beror på ländernas relativa 

storlek (Persson och Radetzki 2006). 

 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan länders reallön, och deras öppenhet 

med handel med andra länder (Chiquiar 2004). Chiquier undersökte hur reallönen skilde sig i 

olika regioner i Mexiko beroende på dess handel med omvärlden. Resultatet visade på att 

regioner som var mer öppna för globalisering hade en tendens att få en ökning i lönenivån, 

jämfört med andra regioner som inte hade samma öppenhet.  

 

Ett begrepp som kommer att användas i studien för att beskriva öppenhet för ett land är 

offshoring. Detta begrepp har betydelsen att man flyttar verksamheten utomlands. Ett exempel 

är när ett företag väljer att flytta sin produktion utomlands, där arbetskraften är lägre. 

(Karlsson 2013). 

 

1.1 Syfte och frågeformulering 
Syftet med denna studie är att analysera hur offshoring påverkar lönen för tre olika 

utbildningsgrupper, hög-, medel och lågutbildade i utvecklingsländer. Dessa tre 

utbildningsgrupper är definierade enligt ”International Standard Classifacation of Education 

(ISCED) (se appendix tabell A för full beskrivning).  Utvecklingsländer har definierats som 

låg- och medelinkomstländer, enligt The World Bank.  

 

Frågeformuleringen för studien är följande: 

• Finns det något samband mellan offshoring och lön för de tre olika 

utbildningsgrupperna? 

• Skiljer sig effekten på offshoring mellan de tre utbildningsgrupperna? 
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Genom att försöka besvara dessa frågor kan det ge en ökad inblick och förståelse till företag 

och länder om hur de kan specialisera sig på olika yrken, för att använda sina resurser på bästa 

sätt.   

 

1.2 Begränsningar för studien 
Analysen har begränsats genom att ta med tio olika yrken och åtta olika länder under 15 års tid. 

WIOD:s datamaterial  innehåller 40 stycken länder, men endast nio stycken av dessa klassades 

som utvecklingsländer. Utvecklingsländer definierats som låg/medel-inkomstländer (Enligt 

World Bank, 2014). Länderna som definierats som låg/medel-inkomstländer är: Bulgarien, 

Brasilien, Kina, Indonesien, Indien, Mexiko, Rumänien, Turkiet och Ungern. Men ett av dessa 

länder Indonesien, har valts att tas bort på grund av ofullständig data, så endast de resterande 

åtta har valts att ta med i studien. 

 

1.3 Upplägg för studien 
Upplägget i studien är att först förklaras teorin bakom frågeformuleringen vilket följs av 

beskrivning av data och den empiriska modellen. Sedan presenteras resultatet från den skapade 

modellen. Slutligen diskuteras resultatet och framtida studier inom området. 
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2. Teori 
Teorin som har användas i denna studie grundar sig i ekonomerna Eli Heckscher och Bertil 

Ohlins modell för internationell handel.  Denna teori har levt vidare och lagt grunden till många 

andra teorier inom handelsteorin. Teorin har byggt vidare på David Riccardos teori om 

komparativa fördelar. Båda dessa teorier försöker förklara anledningen till varför länder handlar 

på en internationell marknad. Heckscher och Ohlin menade att det som avgör hur handelns 

struktur ser ut i ett land beror på vilket av produktfaktorerna, arbetskraft och kapital som är 

mest intensivt i landet. (Lyvall 2013). 

 

Heckscher-Ohlin tar upp hur inkomstfördelningen påverkas av kapital och arbete. 

Här antar man att de två produktionsfaktorerna är arbetskraft och kapital, och att produktionen 

som sker består av arbetskraftsintensiva respektive kapitalintensiva varor. Det som sker enligt 

teorin är att de länder som har komparativa fördelar i kapital exporterar kapitalintensiva varor 

och de länder med arbetskraftsfördelar exporterar arbetskraftsintensiva varor. Antas rörliga 

priser och löner, kommer relativpriserna på arbetsintensiva varor att falla i länder med fördelar 

i kapital. Med den nya produktionsökningen minskar reallönerna i förhållande till vad de annars 

skulle ha blivit (Lyvall 2013). 

 

Det som kommer avgöra vad ett land har för komparativa fördelar är faktorintensiteten och 

detta avgör vilka produkter ett land kommer specialisera sig på (Leamer, 1995).  

Den enklaste formen är när två länder bedriver handel med varandra och som producerar två 

varor med endast två produktionsfaktorer, under konstant skalavkastning och perfekt 

konkurrens (Calmfors 2006). 

 

I figur 2 kan vi tänka oss två länder i en stängd marknad, exempelvis Indien och USA. 

Länderna producerar kläder som är en arbetskraftsintensiv vara, och stål som är en 

kapitalintensiv vara.  

 

Indien har mer arbetskraft och USA har mer kapital. I figuren antas det att alla individer har 

samma indifferenskurva U, som representerar individens preferenser för de båda varorna.  Utan 

handel mellan länderna blir jämnvikten för Indien A och för USA B.  Vid dessa punkter tangerar 

relativprislinjerna för länderna 𝑃"#$%&# och 𝑃'()  (som är relativpriset mellan kläder och stål för  

de två länderna) produktionsmöjlighetskurvan för de två länderna, det vill säga vad företagen 
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kan producera till det givna relativpriset. Här skär även indifferenskurvan. Länderna når nyttan 

U, som innebär att de konsumerar lika mycket av de två varorna som de producerar.  

 

Figur 2 och 3.  Heckscher-Ohlin teorin. 

Figur 2. Stängd marknad   Figur 3. Öppen marknad 

 
Egenskapade figurer. 

 

I figur 3 öppnas marknaden upp för internationell handel och det skapas en fullständig 

prisutjämning, givet att det inte finns några handelshinder. När marknaden har öppnats kommer 

det bli ett världsmarknadspris som leder till att Indien producerar kläder och stål vid punkten 

A* och USAs produktion blir vid punkten B*. Konsumtionen för Indien är lika med 

konsumtionen för USA, vilket visas i punkt C*. För att detta ska ske måste USA och Indien 

bedriva handel med varandra. USA importerar kläder ifrån Indien, och Indien importerar stål 

ifrån USA. När marknaden har öppnats har länderna specialiserat sig på sin produktion och nått 

en högre nytta U* (Calmfors 2006). 

 

Enligt Heckscher-Ohlin bör Indien specialisera sig på produkter som är arbetskraftsintensiva 

och inte kräver en högutbildad arbetskraft. Detta ger då Indien en komparativ fördel mot andra 

länder som inte har lika stor arbetskraft. USA som har en mindre befolkning än Indien, men 

som är mer högutbildad bör enligt modellen producera varor som kräver en hög andel kapital 

som produktionsfaktor (Calmfors 2006). 
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Detta är det så kallade faktorprisutjämningsteoremet. Det innebär att faktorpriserna, dvs 

priserna på t.ex. arbetskraft, kapital och jord kommer vid en ökad handel utjämnas. Vid full 

frihandel, skall arbetskraften av samma slag få samma lön över hela handelsområdet. Alla 

företag som vill minimera sina kostnader antas söka sin produktion i till exempel Bangladesh, 

där textilarbetarnas löner är lägst. Detta leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar i landet och 

som i sin tur leder till ökade löner. När deras löner har stigit så mycket att det inte längre är den 

billigaste arbetskraften, väljer företagen att flytta verksamheten till ett land med billigare 

arbetskraft. På lång sikt kommer lönerna att utjämnas. Det är omöjligt att säga hur lång tid detta 

kommer att ta, eftersom det som avgör är hur stor befolkningstillväxten är. Ett stort nytillskott 

i arbetskraften bromsar utjämningen för att överflödet av arbetskraften då fortsätter (Karlsson 

2013). 

 

Om det vore möjligt för arbetarna att röra sig fritt mellan länderna skulle utjämningen gå 

snabbare. Då skulle till exempel textilarbetarna i Bangladesh ha möjlighet att testa lyckan och 

flytta till länder för att arbeta, där lönerna är högre. Detta leder till ett lägre överflöd av outbildad 

arbetskraft i Bangladesh och därav högre löner. Det motsatta skulle ske i de länder som får en 

ökad arbetskraft på just textilarbeten. Lönerna skulle pressas ner på grund av den ökade 

arbetskraften (Karlsson 2013). 

 

I praktiken fungerar inte denna teori lika bra. Tyvärr har inte alla människor möjlighet/rätt att 

flytta till det land där man vill arbeta. Länder har reglerad invandring och lönerna är oftast 

reglerade via avtal eller genom lagstiftning och kan därav inte bli lägre. Många rika länder har 

en illegal invadering av arbetskraft som hänvisas till att jobba svart. Dessa jobb blir då inte 

skyddade av lagar, avtal och fackföreningar. Lönerna påverkas också av produktiviteten, det 

vill säga hur effektiv en arbetare är. Detta hänger samman med det realkapital som ett land har. 

Därför blir en arbetare från ett kapitalintensivt land ofta effektivare och därav ”dyrare” efter en 

utjämning av överflöd och brist på arbetskraft (Karlsson 2013). 

 

I figur 3 visas ett land som är kapitalrikt. 

Den horisontella linjen i figuren visar den långsiktiga möjliga reallönen efter att globaliseringen 

har börjat. Den horisontella linjen kan tolkas som en fullständig långsiktig efterfrågekurva för 

arbetskraft. Den neråtlutande efterfrågekurvan är den kortsiktiga efterfrågan på arbetskraft, vid 

en given kapitalstock. De anställdas förhandlingsposition blir starkare ju fler jobb det finns. 

Den uppåtsluttande lönesättningskurvan visar att vid en hög sysselsättning så leder det till en 
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högre reallön. Genom en mer öppen marknad kommer reallönen att ändras. Innan 

globaliseringen befinner sig ett lands ekonomi i punkt A, vilket är en jämnvikt från 

lönesättningskurvan och den nedåtsluttande efterfrågekurvan. När landet öppnar upp sig för 

handel, är reallönen lägre än den ursprungliga reallönen. Detta beror på att kapitalavkastningen 

är lägre i de länder som är arbetskraftrika, kapitalet flyttas då ut. Då skiftar succesivt den 

kortsiktiga efterfrågekurvan åt vänster, tills den når punkt B. Vid denna punkt är det en jämnvikt 

mellan lönesättningskurvan och den möjliga reallönen som är den långsiktiga efterfrågekurvan 

på arbetskraft (Calmfors 2006). 

 

Figur 3. Lönesättningsmodell 

 
Figuren tagen från (Calmfors 2006). 

 

2.1 Tidigare studier 
Effekten av utlokalisering på den relativa efterfrågan på hög- respektive lågutbildad arbetskraft 

gjordes först av Feenstra och Hanson (1996,1999) De undersökte om det fanns någon effekt på 

användningen av importerade insatsfaktorer på lönen hos gruppen tjänstemän och arbetare. 

Tjänstemän antogs vara gruppen högutbildade och arbetare som lågutbildade. Studien 

omfattade tidsperioden 1979-1990 i USA. Resultatet visade att en ökning av importerade 

insatsvaror, stod för ungefär 15-30 procent av den observerade ökningen i tjänstemäns löner i 

relation till arbetarnas löner.  
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Falk och Koebel (2002) undersökte den tyska arbetsmarknaden och hur utlokalisering av 

produktionen påverkade efterfrågan på arbetskraft. De kom fram till att importerade insatsvaror 

hade en negativ effekt på den lägsta utbildningsnivån under perioden 1978-1990.  

 

Ebenstein m.fl (2009) undersökte om det fanns någon effekt av offshoring på sysselsättning 

och löner i USA. De kom fram till att lönerna varierade beroende på vart produktionen flyttade. 

Det blev en negativ effekt på lönerna inom tillverkningsindustrin när produktionen flyttade till 

låginkomstländer, och en positiv effekt när de flyttade produktionen till höginkomstländer. 

 

I en studie gjord av Wassily Leontief från 1953 undersökte han hur det såg ut på den 

amerikanska marknaden efter andra världskriget. Det kunde antas att USA borde exportera 

kapitalintensiva varor och importera arbetskraftsintensiva varor. Det som förvånade var att 

detta inte stämde på USA under denna period. Leontief kom fram till att USAs export var 

mindre än importen på kapitalintensiva varor. Detta kallas Leontiefparadoxen, som är det 

största beviset som talar emot Heckscher Ohlin (Krugman och Obstfeld 2006). 

 

Diaz-More och Triguera-Cano (2012) undersökte vad som var de bakomliggande orsakerna till 

varför ett företag väljer att flytta sin produktion utomlands. De kom fram till att det var 

lönenivåer, teknologisk utveckling och företagets storlek som var orsakerna. De två 

ekonomerna menade att det som skapade incitament att flytta sin produktion till ett annat land 

var att minska kostnaderna, via den stora lönekostnaden man hade i sitt ursprungsland.  

 

I de analyser och studier som har diskuterats tidigare har lönen antagits vara samma för samma 

typ av arbetskraft. Det finns en lön för högutbildade och en annan lön för lågutbildade. Det har 

även gjorts studier där man har kommit fram till en skillnad i lön mellan arbetstagare som har 

liknande kvalifikationer (Autor, Katz och Kearney, 2008). 

 

Lönerna sätts i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågan är om det kan bli 

skillnader för identisk arbetskraft eftersom arbetsgivarens förhandlingskraft påverkas av deras 

lönsamhet. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan företagens lönsamhet och 

den lön individen erhåller (se Abowd, Margolis och Kramarz (1999), Margolis och Salvenes 

(2001), Martins (2009)). 
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En följd av att ett företag flyttar produktionen utomlands leder till ökad förhandlingsstyrka som 

i sig gör att det blir svårare för arbetstagarna att få igenom de höga lönekraven. Dock finns det 

skäl att tro att denna effekt även går åt andra hållet. Givet att lönsamheten ökar på grund av 

offshoring till låglöneländer, kan den ökade lönsamheten göra det svårare för arbetsgivaren att 

hålla emot de höga lönekraven från arbetstagarna (Becker m.fl 2011). 

 

En faktor som  Heckscher-Ohlin-teoremet inte tar upp, är när länder handlar med varandra inom 

samma industrigren och som har ungefär samma faktorpriser. Varför köper och säljer Tyskland 

och Japan bilar med varandra? Denna del av handel utgör ungefär en fjärdedel av världshandeln. 

Nobelpristagaren Paul Krugman förklarade detta fenomen med begreppet ”New Trade 

Theory”. En orsak till att länder har denna handel är stordriftsfördelar.  

Det innebär att om man tillverkar en större mängd, kan man minska sina kostnader per 

producerad enhet. I följande exempel antas att det finns två länder i världen, Japan och 

Tyskland. Både Japan och Tyskland producerar bilar av två olika slag, små och stora bilar. Det 

antas vara samma blandning av produktionsfaktorerna och faktorpriserna är identiska för de två 

länderna.  

 

Genom att mäta kostnaden i antal arbetsdagar för att producera små- eller stora bilar ser 

kostnaderna ut i de två länderna som följande (Karlsson 2013). 

Kostnaden för att producera en bil är 100 dagar, två  bilar kostar 180 dagar och tre bilar kostar 

260 dagar.  Det gör att det finns skalfördelar, kostnaden per bil blir mindre ju fler man 

producerar. Om Japan producerar två små bilar och en stor bil och Tyskland producerar samma 

mängd blir ländernas totala timmar 280. Om istället Japan producerar tre små bilar och 

Tyskland tre stora bilar kommer de två länderna att endast behöva 260 timmar. När länder 

specialiserar sig och sparar resurser kan det uppstå nya nischer. Då kanske det finns möjlighet 

för ett annat land att börja producera en mellanstor bil (Karlsson 2013). 

 

Detta betyder för konsumenterna att man får betydligt fler varianter av bilar och att priserna blir 

lägre till en följd av stordriftsfördelar. Det gäller för företagen att sälja på hela världsmarknaden 

men att utnyttja stordriftsfördelarna och lägga all produktion på samma ställe. Det kan tänkas 

att ett stort företag kombinerar faktorpriser och stordriftsfördelar och har sina huvudkontor och 

forsknings- och utvecklingsavdelningar i länder där det finns välutbildad, men dyr arbetskraft. 

Med en komplicerad produktion behövs tillgång till en rätt avancerad teknik, det vill säga 
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realkapital, vilket oftast lokaliseras till rikare länder. Den enklare produktionen, där 

arbetskraften inte behöver vara lika välutbildade, sker ofta i fattigare länder, med lägre löner.  

 

2.3 Hypoteser 
För att kunna svara på studiens frågeformulering; 

• Finns det något samband mellan offshoring och lön, för de tre olika 

utbildningsgrupperna? 

• Skiljer sig effekten på offshoring mellan de tre utbildningsgrupperna? 

  

Hypoteser har utvecklats utifrån tidigare studier som presenteras i tidigare delen av kapitlet. 

Således är de hypoteser som kommer att testas i denna studie följande: 

 

H1,0; Det finns inget samband mellan timlön och offshoring för högutbildade arbetare.  

H1,a; Det finns ett samband mellan timlön och offshoring för högutbildade arbetare. 

 

H2,0; Det finns inget samband mellan timlön och offshoring för medelutbildade arbetare. 

H2,a; Det finns ett samband mellan timlön och offshoring för medelutbildade arbetare. 

 

H3,0; Det finns inget samband mellan timlön och offshoring för lågutbildade arbetare. 

H3,a; Det finns ett samband mellan timlön och offshoring för lågutbildade arbetare. 

 

H4,0; Ingen skillnad av effekten av offshoring mellan de tre utbildningsgrupperna. 

H4,a; En skillnad av effekten av offshoring mellan de tre utbildningsgrupperna. 
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3. Metod 
3.1 Datamaterial 
Datamaterialet kommer från ”the World Input-Output Database” (WIOD- förklarad i Timmer 

at el. 2015) och från The World Bank. World Input-Output databasen rapporterar 

branschspecifika uppgifter om socioekonomiska konton, som till exempel bruttoproduktion, 

arbetskostnadsersättning, antal timmar som arbetats inom branscher m.m.  i 35 branscher och i 

40 länder.  The World bank rapporterar arbetslösheten i olika länder.  

 

3.2 Variabler som används 
Tabell 1 

Variabel Förkortning Kort förklaring 

Timlön högutbildade 𝑊+ Genomsnittstimlönen för en 

högutbildad person 

Timlön medelutbildade 𝑊,  Genomsnittstimlönen för en 

medelutbildad person 

Timlön lågutbildade 𝑊-  Genomsnittstimlönen för en 

lågutbildad person 

Arbetslöshet U Andel som inte jobbar av 

arbetskraften 

Kapital-arbetskvot K Kapital- dividerat i 

arbetskostnad 

Offshoring OFF Offshore-index för uppskatta 

globaliseringen i ett land och 

yrke 

 

 

I datamaterialet har länder och yrken omvandlats till siffror för att skapa en 

identifikationsvariabel. Denna används för att observera i vilket land och yrke observationerna 

är. Dessa är inhämtade årvis från 1995 till 2009 och en variabel har skapats för att identifiera 

vilket år de olika observationerna är gjorda. 

 



  
12 

 
 

I synnerhet med hjälp av informationen av arbetskompensation och arbetade timmar under 

perioden 1995-2009 har den genomsnittliga timlönen beräknats för tre olika utbildningsgrupper 

(Hög, medel och låg) för varje land, bransch och tidsperiod. För att räkna fram den 

genomsnittliga timlönen, har lönen dividerats inom varje yrke med totalt antal timmar i yrket 

för varje utbildningsgrupp. Lönen har definierats i 2005 US-dollar. De tre olika 

utbildningsgrupperna är definierade enligt ”International Standard Classifacation of Education 

(ISCED) (se appendix tabell A).   

 

Arbetslöshet: 

Arbetslösheten uppmäts genom att beräkna andelen av arbetskraften som inte arbetar. De 

arbetslösa är den del av befolkningen i arbetsförålder som inte är anställd men är tillgänglig för 

arbete och söker arbete. Detta stämmer överens med hur The World Bank mäter arbetslöshet.  

 

Kapital-arbetskvot: 

Kapital-arbetskvoten kan mäta kapitalintensiteten hos ett företag. För att få 

produktionsförbättringar kan företagen från kapitalinvesteringar få mindre kostnader om 

arbetskostnaderna är höga  (Karlsson 2013). 

 

Offshoring: 

För att uppskatta globaliseringens effekt på produktion och löner i ett land, behövs en netto 

beräkning av effekten av företagsutflyttningar och företagsinflyttningar i det valda landet. 

Tyvärr finns det inte tillgängligt med data för detta. För att mäta offshoring fokuseras det i 

forskningslitteraturen på att kolla på förändringen i företagets import av varor och tjänster som 

andel av försäljningsvärdet. Om denna andel ökar betyder det att företaget har ersatt sina 

insatsvaror och tjänster som har producerats i sitt egna land, med import från utlandet (Becker 

m.fl 2011). 

 

Ekvation (1) förklarar hur man mäter offshoring. Där m är importerade insatsfaktorer från 

bransch k, för bransch j i landet i under tidsperioden t. VA är försäljningsvärdet för bransch j i 

landet i under tidsperioden t.  

 

𝑂𝐹𝐹%01 = 	
∑ 56789
:
7;<

=)689
  (1) 
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Med hjälp av Input-Output datasetet kan man beräkna ett offshore-index som beskrivs ovan. 

Offshore-indexet är kvoten mellan importerade insatsvaror och den totala försäljningsvärdet för 

en specifik bransch.  

 

3.3 Modellens uppbyggnad 
I studien analyseras hur offshoring påverkar lönen i olika länder och yrken med fokus på 

utbildningsgrupp. Detta görs med hjälp av en ekonometrisk modell genom att använda minsta 

kvadratmetoden, även kallad OLS. Den skattning som kommer göras grundar sig på paneldata 

från tidsperioden 1995-2009 i över åtta länder (Bulgarien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, 

Mexiko, Rumänien och Turkiet ) och tio yrken (Se appendix tabell C för yrken). Paneldata är 

en kombination av tidsseriekaraktär och tvärsnittskaraktär.  

 

Modellen kommer att använda sig utav fixed effects. Denna används för att kontrollera 

variabler som är icke observerade. Antaganden för att använda fixed effects är att man antar att 

dessa variabler är konstanta över tid men att dessa varierar över enheter. Enheter syftar i denna 

studie på länder som har tagits med i modellen. Detta leder till att modellen kommer ha n 

intercept, när n är antal länder. Intercepten kommer fånga upp de specifika effekterna för 

länderna som inte finns med i specifikationen men är konstanta över tid (Stock and Watson, 

2015). 

 

Ett exempel på dessa variabler kan vara skillnader mellan hur det ser ut i löneförhandlingar i 

länderna. I vissa länder där många arbetare är med i olika fackförbund, så förhandlar 

fackförbunden fram lönen, medans det i andra länder är en mer individspecifik löneförhandling. 

För att estimera parametrarna i en modell med fixed effects ska inte dessa variabler vara 

korrelerade med samma variabel för ett annat land, det vill säga löneförhandlingen  i Turkiet 

ska inte påverkas hur löneförhandlingen är i Indien. Detta går att testa genom att göra ett 

Hausmantest.  

 

Andra antaganden som ska vara uppfyllda är att feltermen (𝜀) har ett förväntat värde på noll, 

observationerna är normalfördelade men oberoende,  stora outliers är osannolika och att det inte 

är perfekt multikollinearitet. Dessa antaganden antas i studien vara uppfyllda. Antaganden för 

att använda fixed effect är att regressionen inte får ha autokorrelation eller hetroskedastiska 
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residualer. För att undvika dessa problem har robusta standardfel använts (Stock and Watson, 

2015). 

 

Logaritmiska funktioner är oftast användbara i ekonomiska sammanhang. Ofta undersöks ett 

förlopp som utmärks av konstant relativ tillväxttakt i någon variabel, till exempel löner. Det 

finns olika sätt att använda logaritmiska funktioner, det kan vara semi-logaritmiska som betyder 

att den beroende variabeln är logaritmerad med inte de oberoende variablerna. Då kommer 

värdet på parametern vara hur stor den procentuella förändringen i den beroende variabeln är, 

när vi ändrar den oberoende variabeln med en enhet. Det finns även så kallade log-linjära 

modeller. I dessa modeller är både beroende och oberoende variabler logaritmerade.  

 

Modellen: 

𝑙𝑛𝑌 = 𝛼 +	𝛽F𝑙𝑛𝑋 (2) 

 

I modellen kan man tolka koefficienten 𝛽F som en elasticitet, som kan skrivas: 

 
∆I/I
∆K/K

= 	𝛽F  (3) 

 

Elasticiteten anger vilken procentuell förändring i Y av följden av en procent ökning i X. 

(Björklund, 2014)  

 

3.4 Empirisk modell 
I synnerhet med hjälp av informationen av arbetskompensation och arbetade timmar under 

perioden 1995-2009 har realtimlönen beräknats för tre olika utbildningsgrupper (Hög, medel 

och låg) för varje land, bransch och tidsperiod.  

 

För att empiriskt undersöka länken mellan offshoring och lön, har följande empiriska modell 

skapats: 

𝑙𝑛𝑤M%01 = 𝛽N +	𝛽F𝑙𝑛𝐾M%01 +	𝛽P𝑙𝑛𝑂𝐹𝐹M%01 + 𝛽Q𝑈%1 	+∝%+ 𝜀M%01  (4) 

 

Där i är land, j är bransch/industri, t är år och s är utbildningsgrupp. Variabel K är kapital-

arbetskvoten och i avsaknad av direktspecifikproduktivitetsdata antas det att produktiviteten är 
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relaterad till industrins kapitalintensitet (fångad av variabel K), U är arbetslösheten i landet och 

OFF är måttet på offshoring intensitet. ∝% är  de specifika effekterna för länderna som inte finns 

med i specifikationen men är konstanta över tid. 𝜀M%01  är feltermen i modellen. 

 

𝑙𝑛𝑤M%01 = 𝛽N +	𝛽F𝑙𝑛𝑘M%01 +	𝛽P𝑙𝑛𝑂𝐹𝐹M%01UF + 𝛽Q𝑈%1UF +∝%+ 𝜀M%01  (5) 

 

Ett test kommer även att göras där arbetslöshet och offshoring har blivit laggad ett år, eftersom 

det kan finnas en fördröjning i hur lön påverkas av arbetslöshet och offshoring 

 

3.5 Förväntade värden 
Tabell 2, Variabler i modellen 

Beroende variabel är lön för olika utbildningsgrupper  

Variabel Betydelse Förväntat värde 

K Kapital-arbetskvot + 

OFF Offshoring ? 

U Arbetslöshet - 

 

Kapital-arbetskvot: 

Lönerna påverkas också av produktiviteten, det vill säga hur effektiv en arbetare är. Detta 

hänger samman med det realkapital som ett land har. Därför blir en arbetare från ett 

kapitalintensivt land ofta effektivare och därav ”dyrare” efter en utjämning av överflöd och 

brist på arbetskraft (Karlsson 2013). 

Hypotesen är att lönen ökar om kapital-arbetskvoten ökar. 

 

Offshoring: 

För att mäta offshoring fokuseras det i forskningslitteraturen på att kolla på förändringen i 

företagets import av varor och tjänster som andel av försäljningsvärdet. Om denna andel ökar 

betyder det att företaget har ersatt sina insatsvaror och tjänster som har producerats i sitt egna 

land, med import från utlandet. Eftersom tidigare studier både visar positiv och negativ effekt 

av offshoring på lön, är hypotesen att det kan både vara en positiv eller en negativ effekt på 

lönen om offshoring ökar. 
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Arbetslöshet: 

Hur den aggregerade nominella lönen W sätts kan beror på tre faktorer: 

• Förväntat pris (𝑃&) 

• Faktisk arbetslöshet (𝑢) 

• Variabel 𝑧 som består av andra variabler som påverkar lönebildningen, som till exempel 

arbetslöshetsersättning, anställningsskydd etc.  

 

Funktionen kan skrivas som följande 𝑊 = 𝑃&𝑥𝐹(𝑢, 𝑧)  

Genom att dividera både vänster- och högerled med den förväntade prisnivån, får man den 

förväntade reallön [
\]
= 𝐹(𝑢, 𝑧) som beror negativt på arbetslöshet. Vid en högre arbetslöshet 

strävar lönesättarna efter en lägre reallön (med lönesättare menas fack och arbetsgivare vid 

kollektiva förhandlingar) Vid en högre arbetslöshet försvagas de anställdas förhandlingsläge 

gentemot arbetsgivarna (Blanchard 2015) . 

Hypotesen är att lönen minskar om arbetslösheten ökar. 

 

3.6 Problem med modellen 
När man använder ett metodiskt tillvägagångsätt som har presenterats tidigare, finns det alltid 

en risk för eventuella fel som kan uppstå och det är viktigt att vara medveten om dem. I denna 

del presenteras eventuella fel som kan vara bra att vara medveten om för denna studie.  

 

Datamaterialet är främst taget ifrån WIOD Input-Output databasen som grundar sin data på 

offentlig tillgänglig statistik från nationella statistiska institut över hela världen, samt olika 

internationella statistiska källor, som OECD, FN:s nationalräkenskaper, UN Comtrade och 

IMF:s handelsstatistik. Datamaterialet presenterar endast årlig data. Det går inte med säkerhet 

att anta att alla olika variabler har uppmätts på samma sätt, eller på rätt sätt. Dock kommer det 

antas att datamaterialet har inhämtats på ett korrekt sätt och att värdena stämmer överens med 

verkligheten. 

 

Risken för typ 1 och typ 2 fel kan uppstå vid statistik provning. Enligt Moore et al (2011) är 

typ 1-fel när nollhypotesen är sann, men ändå blir förkastad och typ 2-fel är när nollhypotesen 

borde blivit förkastad men accepteras.  
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Något som skulle förbättra modellen vore att undersöka varje land och yrke separat. Genom att 

samla in data separat skulle man kunna undersöka om lönen skiljer sig i företag som använder 

sig utav offshoring kontra de som inte gör det. Det skulle ge en större inblick om hur offshoring 

påverkas i olika länder och yrken. Det skulle bidra till en djupare förståelse om att vissa yrken 

borde fokusera på att flytta sin produktion utomlands.  

Men i brist i tid och otillräcklig data har detta inte det varit möjligt.  
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4. Resultat 
4.4 Hausmantest 
Ett Hausmantest visar om regressionen ska använda sig utav random effect eller fixed effects. 

 

Nollhypotesen är att modellen föredrar att använda random effects och alternativhypotesen är 

att modellen föredrar fixed effects 

 

I de två modellerna som estimerades visade Hausmantestet att det inte fanns något samband 

mellan de olika intercepten och därför använde modellen sig utav fixed effects.  

 

Antagandet är  att dessa variablerna är konstanta över tid men att dessa varierar över länderna. 

Detta leder till att modellen kommer ha n intercept, när n är antal länder. Intercepten kommer 

att fånga upp de specifika effekterna för länderna som inte finns med i specifikationen, men är 

konstanta över tid (Stock och Watson, 2015). 

 

4.1 Förklaring av regressionen 
Nedan visas resultatet från de sex regressioner som har genomförts från de empiriska 

modellerna 1 och 2. Regressionen har använts sig utav ”fixed effects estimator” och robusta 

standarfel. Tabell 3 presenterar de uppskattade värdena från resultatet ifrån 

regressionsmodellen. Kolumn 1 och 2 är för lågutbildade arbetare, kolumn 3 och 4 är för 

medelutbildade arbetare och kolumn 5 och 6 är för högutbildade arbetare.  
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Tabell 3, Resultat från regressionen 

 Inverkan av global offshoring på löner  (𝒍𝒏𝒘𝒔𝒊𝒋𝒕) – FE estamation 

Datamaterial: Egna beräkningar av data från WIOD och The world bank 

 Urval: Åtta utvecklingsländer  

 Lågutbildad-lön Medelutbildad-lön Högutbildad-lön 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

𝑈%1 -0,040*** - -0,030*** - -0,019** - 

(0,009) - (0,008) - (0,008) - 

𝑙𝑛𝑘%01 0,413*** 0,419*** 0.424*** 0,428*** 0,402*** 0,406*** 

(0,055)  (0,058) (0,058) (0,061) (0,062) 

𝑙𝑛𝑂𝐹𝐹%01 0,096*** - 0,099*** - 0,097*** - 

(0,032) - (0,031) - (0,031) - 

𝑈%1UF - -0,048*** - -0,043*** - -0,028*** 

- (0,008) - (0,008) - (0,008) 

𝑙𝑛𝑂𝐹𝐹%01UF - 0,054** - 0,061** - 0,057** 

- (0,024) - (0,023) - (0,022) 

       

𝑅P 0,287 0,271 0,400 0,379 0,294 0,272 

Notis: Robusta standarfel är inom parantes.  

Statistisk signifikant vid 1=***,5= ** och 10=* - procentsnivå. Länder är listade i tabell B. 

 

4.2 Resultat från regressionen utan laggade variabler 
Först kommer resultat från regression 1, 3 och 5 tolkas. 

Som förväntat enligt teorin har alla utbildningsgrupper ett statistiskt positivt samband mellan 

kapitalkvot och lön. Det är endast en marginell skillnad mellan de tre utbildningsgrupperna. 

Där medelutbildades lön påverkas mest om kapital-arbetskvoten ökar.  

Om kapital-arbetskvoten ökar med en procent kommer den genomsnittliga timlönen för 

lågutbildade att öka med 0,413 %, 0,424% för medelutbildade och 0,402% för högutbildade, 

givet allt annat konstant. 

 

För alla utbildningsgrupper visade arbetslöshet en statistisk negativ effekt på lönen, även detta 

stämmer överens med teorin som har förklarats tidigare. Resultatet visade att vid en ökning av 
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arbetslöshet påverkar de lågutbildade mest och minst de högutbildade. Om arbetslösheten ökar 

med en procentenhet kommer timlönen att minska med 0,04 % för lågutbildade, minska med 

0,03 % för medelutbildade och minska med 0,019 % för högutbildade, givet allt annat konstant. 

 

Offshoring var variabeln som var huvudsyftet att undersöka. Offshoring visade sig ha ett 

positivt samband med lön för alla tre utbildningsgrupper, där skillnaden mellan dessa var 

marginell. Om offshoring-indexet skulle öka med en procent skulle den genomsnittliga 

timlönen öka med 0,096 för lågutbildade, 0,099% för medelutbildade och 0,097% för 

högutbildade, givet allt annat konstant. 

 

4.3 Resultat från regressionen med laggade variabler 
I regressionerna 2, 4 och 6, där Offshoring och arbetslösheten var laggad, visade även dessa 

tester ett signifikant resultat för alla variabler. Offshoring blev endast signifikant på en 

femprocentig signifikansnivå, däremot visade arbetslöshet på en större negativ effekt för alla 

tre utbildningsgrupper.  
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5. Diskussion 
Syftet med studien var att analysera hur offshoring påverkar lönen för de tre olika 

utbildningsgrupperna, hög-, medel och lågutbildade i utvecklingsländer. 

Frågeformuleringen var följande: 

• Finns det något samband mellan offshoring och lön för de tre olika 

utbildningsgrupperna? 

• Skiljer sig effekten på offshoring mellan de tre utbildningsgrupperna? 

 

Efter att ha genomfört den empiriska undersökningen kan slutsatsen dras att offshoring har en 

positiv effekt på lönen för valda länder och yrken under den specifika tidsperioden. Detta gäller  

för alla tre utbildningsgrupper. Det innebär att arbetstagarna får en högre genomsnittlig timlön 

när branschen importerar sina insatsfaktorer istället för att producera dem själva.  Skillnaden 

på effekten mellan de tre grupperna är väldigt liten och det gör att det inte går att säga med 

säkerhet att det är en skillnad av effekten på offshoring mellan de tre utbildningsgrupperna.  

 

Vad detta beror på är svårt att veta, men anledningen till att importera sina insatsfaktorer kan 

vara för att sänka sina kostnader, detta stöds av Diaz-More och Triguera-Cano (2012). Genom 

minskade kostnader kan det antas att företagen får högre vinst.  

Enligt Becker m.fl. (2011) skulle en högre vinst innebära (givet en ökad lönsamheten) att det 

skulle bli svårare för arbetsgivaren att hålla emot de höga lönekraven från arbetstagarna, och 

därav höjs lönerna. Resultatet stämmer även överens med Chiquier (2004) om att lönen ökade 

när ett företag bedrev handel med andra länder.  

 

Det finns många olika orsaker till att det inte är någon skillnad mellan de tre olika 

utbildningsgrupperna. Av resultatet så går det inte att säga varför. En teori kan vara att effekten 

av offshoring har gynnat hela landet och branschen, och inte bara en specifik utbildningsgrupp.    
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5.1 Framtida forskning 
Nackdelen med denna studie är att datamaterialet grundar sig på lönestatistik för hela 

branschen, så effekten av offshoring kan vara svår att mäta. För framtida studier skulle det vara 

intressant att undersöka varje land och yrke separat och samla in data för varje företag i varje 

bransch. Detta för att kunna undersöka om lönen skiljer sig i företag som använder sig utav 

offshoring kontra de som inte gör det. Detta skulle ge en större inblick om hur offshoring 

påverkar lönen i olika länder och yrken. Vidare skulle resultatet av detta bidra till en djupare 

förståelse om att vissa yrken borde fokusera på att flytta sin produktion utomlands.  

 

Enligt studien som diskuterats tidigare  (Autor, Katz och Kearney, 2008.) som analyserade 

och kom fram till att det fanns en skillnad i lön mellan arbetstagare som har liknande 

kvalifikationer, skulle man kunna bygga vidare och se om detta kan kopplas ihop med 

offshoring.  

 

Svårigheten med förslaget ovan är att det kommer vara svårt att samla in data på detta, eftersom  

många företag troligtvis inte vill dela med sig av information om leverantörer, kunder, priser 

med mera.  

 

Som tidigare nämnts är tanken med denna studie att ge en ökad inblick och förståelse till företag 

och länder om hur de kan specialisera sig för att använda sina resurser på bästa sätt.  

Förhoppningsvis kan denna studie kunna hjälpa framtida forskning inom området 
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7. Appendix 
Tabell A, över utbildningsgrupper 

Kod Utbildning 

ISCED 0 Dagis 

ISCED 1 Förskola 

ISCED 2 Grundskoleutbildning 

ISCED 3 Gymnasieutbildning  

ISCED 4 Komvux 

ISCED 5 Kortvarig högskoleutbildning (folkhögskola) 

ISCED 6 Kandidatutbildning 

ISCED 7 Magister/Masterutbildning 

ISCED 8 Doktorsexamen 

  

Utbildningsgrupper Nivå 

Lågutbildade Nivå 0-2 

Medelutbildade Nivå 3-4 

Högutbildade Nivå 5-8 

  

Tabell B och C, som förklara länder och yrken    

Tabell B   Tabell C 

Länder  Yrken 

Bulgarien     Leather, leather and footwear 

Brasilien     Rubber and plastics 

Kina    FOOD , BEVERAGES AND TOBACCO 

Ungern    BASIC METALS AND FABRICATED METAL 

Indien    MANUFACTURING NEC; RECYCLING 

Mexiko  MINING AND QUARRYING 

Rumänien   CONSTRUCTION 

Turkiet    EDUCATION 

 

 


