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SAMMANFATTNING 
Globalisering har de senaste decennierna fått en allt växande betydelse för en liten öppen 

ekonomi som Sverige. På grund av ökad konkurrens från utlandet har den svenska 

arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Med anledning av detta är syftet med denna 

uppsats att inom den svenska tillverkningsindustrin analysera hur globalisering påverkar 

lönekvoten mellan hög- och lågutbildad arbetskraft. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra om 

globalisering har påverkat lönekvoten i kapital- respektive arbetskraftsintensiva företag olika. 

Syftet har undersökts med en ekonometrisk metod, där paneldata från 14 olika näringsgrenar 

för tidsperioden 1995–2005 har använts. Outsourcing används som en proxyvariabel för 

globalisering. Resultaten indikerar att i) Outsourcing har ett positivt samband på lönekvoten i 

tillverkningsindustrin under tidsperioden ii) Kvoten har påverkats då löner för högutbildade har 

stigit till följd outsourcing iii) Outsourcing har medfört att lönekvoten i kapitalintensiva företag 

växer snabbare än i arbetskraftsintensiva företag. 
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ABSTRACT 
In the last decades, the importance of globalization has been growing, especially for a small 

open economy like Sweden. Due to increased competition from foreign countries, the Swedish 

labour market has been experiencing major changes. The purpose with this paper is therefore 

to analyze how globalization has influenced the wage ratio between high- and low educated 

workers in the Swedish manufacturing sector. The purpose is also to study if there are any 

differences in how globalization affects the wage ratio between capital intensive and labour 

intensive companies. Using econometrics, panel data from 14 different industries during the 

time period of 1995-2005, have been analyzed. Outsourcing works as a proxy variable for 

globalization. The results indicate that i) Outsourcing has had a positive effect on the wage ratio 

in the manufacturing industry ii) The wage ratio has been affected due to a positive relationship 

between outsourcing and the wages of high educated workers iii) As a result of outsourcing, 

the wage ratio of capital intensive companies increases faster than the ones of labour intensive 

companies. 
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BEGREPPSDEFINITION 

Globalisering 

I denna uppsats definieras begreppet globalisering enligt International Monetary Fund (IMF, 

2008) definition. IMF definierar globalisering som ett exponentiellt ökande ekonomiskt 

beroende mellan nationer, genom exempelvis outsourcing. 

  

Outsourcing 

Outsourcing innebär att ett företag överlämnar en del av sin produktion till ett annat företag. 

Det är någonting som kan göras såväl inhemskt som internationellt. I denna uppsats syftar 

begreppet outsourcing till att företag förlägger produktion utomlands. 

  

Importerade insatsvaror 

Importerade insatsvaror avser att fånga upp när företag upphör att producera en mellanprodukt- 

eller tjänst, för att istället köpa denna av en aktör från utlandet (Eriksson, 2008). Importerade 

insatsvaror används i denna uppsats som en proxyvariabel för outsourcing och således 

globalisering. 

  

Proxyvariabel 

En proxyvariabel representerar och ersätter en annan variabel. En sådan används när det inte 

finns data på den variabel som egentligen önskas studeras. I denna uppsats är importerade 

insatsvaror en proxyvariabel för outsourcing och därmed globalisering. 

  

Kapital- och arbetskraftsintensitet 

När ett företag eller en näringsgren bedöms vara kapitalintensiv innebär det att denna 

producerar en produkt som i produktionslinjen kräver en hög andel kapital i förhållande till 

arbetskraft. Kapitalintensitet kan jämföras med arbetskraftintensitet, där den produkt som 

produceras istället kräver en hög andel arbetskraft i förhållande till kapital. 

 

Hög- och lågutbildade 

I denna uppsats definieras hög- och lågutbildade efter SCB:s klassificering av tjänstemän- 

respektive arbetare. Klassificeringen grundar sig på antal år utbildning som normalt krävs för 

ett visst yrke (SCB, 2017). 
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Paneldata 

Paneldata är en kombination av tvärsnitts- och tidsseriedata. Tidsseriedata följer observationer 

över tid, medan tvärsnittsdata ger en ögonblicksbild över exempelvis fördelning. Paneldata ger 

större datamängder och en utvecklad möjlighet att analysera komplicerade frågeställningar.  
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1 INLEDNING  
Varje dag påverkas vi av de effekter globalisering medfört. Frukostbrödet kommer från 

Tyskland, kaffet från Sydamerika och kläderna från Asien. I modernt sammanhang finns det 

flera olika definitioner för begreppet globalisering, bland annat som ett exponentiellt ökande 

ekonomiskt beroende mellan världens nationer (IMF, 2008). En sådan interdependens har i 

grunden förändrat samhällsekonomiska förutsättningar och innebär viss nationell sårbarhet. När 

tullar tas bort och varor lättare kan handlas mellan länder innebär detta även ändrade 

förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftsintensiv produktion förläggs till 

länder med en lägre lönekostnad, vilket har ändrat den svenska import- och exportstrukturen 

(Kommerskollegium, 2014). Även om både för- och nackdelar med globalisering förekommer 

har diskussioner i Sverige, precis som i övriga världen, främst handlat om en oro för 

globalisering. Debatten har berört arbetskraftsinvandring, ökad lönekonkurrens, internationell 

outsourcing och huruvida svenska arbetstagare har förutsättningar till att kunna konkurrera på 

en internationell marknad (Stiglitz, 2004).  

  

En svensk arbetsmarknad som är särskilt utsatt för en ökad internationell konkurrens är 

tillverkningsbranschen (Hambraeus, 2014). Branschen har historiskt kännetecknats av en hög 

andel arbetskraftsintensiv produktion och således även av arbetare som är lågutbildade. Dessa 

är mer utbytbara mot arbetskraft i låglöneländer än sektorer som kännetecknas av hög 

utbildningsnivå. Ökad konkurrens innebär i sin tur att företag får incitament att minska sina 

kostnader, där ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att minimera lönekostnaderna. Om 

Sverige rör sig mot en mer kapitalintensiv produktion skulle även löner för högutbildade 

eventuellt kunna öka. Studier beträffande hur globalisering påverkar lönenivåer har tidigare 

gjorts, se exempelvis Lawrence et al. (1993). Till vår kännedom är dock forskning inriktad på 

den svenska tillverkningsindustrin och lönekvoter mellan hög- och lågutbildade i denna sektor 

begränsad. Denna begränsning öppnar upp för att bidra med ny kunskap inom ämnet.  

  

Syftet med denna uppsatsen är därför att analysera globaliseringens påverkan på lönekvoten 

mellan hög- och lågutbildad arbetskraft inom svensk tillverkningsindustri. Vidare syftar 

uppsatsen till att analysera huruvida globalisering påverkar lönekvoten annorlunda i kapital- 

respektive arbetskraftsintensiva industrier. 
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Lönenivåerna inom den svenska tillverkningsindustrin undersöks med hjälp av en ekonometrisk 

regressionsmodell. Månadslöner från 14 olika branscher inom tillverkningsindustrin under 

tidsperioden 1995–2005 används som data. Regressionsmodellen är av typen Poolad OLS, där 

5 separata skattningar görs genom att justera modellen med olika beroende- och 

förklaringsvariabler. Andelen importerade insatsvaror inom näringsgrenarnas produktion 

fungerar som en proxyvariabel för outsourcing och således globalisering.  

  

Studien belyser endast Sverige så till vida att den ekonometriska modellen enbart utförs på 

svensk data. Det här då vi finner Sverige extra intressant med motiveringen att det generellt kan 

ses som ett kapitalintensivt industriland. Vi har dessutom valt att endast fokusera på 

tillverkningsbranschen. Valet grundar sig i att lågutbildade inom just tillverkningsbranschen är 

mycket konkurrensutsatta för outsourcing. Enligt Statistiska centralbyråns hemsida med data 

över Sveriges BNP 2016, står svensk tillverkningsindustri för 20 % av det förädlingsvärde som 

årligen inräknas i BNP. En förändring i lönestrukturen skulle därför bli väldigt omfattande för 

svenska arbetstagare. Tidsperioden 1995-2005 valdes då Sverige blev i större grad exponerad 

för globalisering i och med inträdet i Europeiska Unionen. Vidare utvecklades digitaliseringen 

under denna tid, något som förenklade kommunikation och därmed underlättade för 

outsourcing. Då standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) förändrade klassifikationerna 

av industriella näringsgrenar efter år 2005 är en längre tidsperiod svår att genomföra. Det här 

då data efter år 2005 skulle blir svår att jämföra med data från tidigare årtal.  

  

Studiens resultat indikerar att outsourcing har medfört att lönekvoten i tillverkningsindustrin 

under den valda tidsperioden blivit större. Kvoten har blivit större då löner för högutbildade har 

stigit till följd av outsourcing av produktion för de givna årtalen. Vidare har outsourcing 

medfört att lönekvoten i kapitalintensiva företag växer snabbare än i arbetskraftsintensiva 

företag.  

  

Följande kapitel bygger på teorier och studier som belyser bland annat outsourcingens effekt 

på lönekvoten. I kapitel 3 presenteras den metod vår studie grundar sig på, där modellens 

variabler redogörs utförligt. I kapitel 4 redovisas studiens resultat som sedan analyseras. 

Uppsatsen avslutas med kapitel 5 där slutsatserna kort sammanfattas.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 
Kapitel 2 behandlar studier och teorier som kan förklara hur lönenivåer och hög- och 

lågutbildades lönekvot kan komma att påverkas av outsourcing eller andra variabler.  

  

Under mitten av 1930-talet utvecklade ekonomerna Eli Heckscher och Bertil Ohlin en modell 

för internationell handel. Denna modell har levt vidare och fått stor genomslagskraft inom den 

nationalekonomiska disciplinen samt påverkat många nutida handelsteorier. Heckscher och 

Ohlin utvecklar den traditionella handelsteorin om komparativa fördelar, som framtogs av 

nationalekonomen David Ricardo. Heckscher-Ohlin modellen syftar, precis som Ricardos 

modell, till att förklara varför och med vilka varor länder handlar på en internationell marknad. 

Heckscher och Ohlin menade att den typ av produktionsfaktor, såsom arbetskraft och kapital, 

som är mest intensiv i olika länder också påverkar hur den internationella handelsstrukturen ser 

ut. Enligt modellen är faktorintensiteten vad som i slutändan kommer att bestämma vilka 

komparativa fördelar olika länder har och därmed vilka produkter som nationer kommer välja 

att specialisera sig på (Leamer, 1995). Om vi använder Kina som exempel så har landet en stor 

befolkning och en stor andel arbetskraft i relation till kapital. Den stora befolkningen i 

kombinationen med en generellt sett låg utbildningsnivå gör att arbetskraftskostnaderna blir 

låga, även i internationell bemärkelse. Landet kan därför sägas karaktäriseras av 

lågkostnadsproduktion. Enligt Heckscher-Ohlin modellen bör Kina därför specialisera sig på 

produkter som är arbetskraftsintensiva och som därmed inte kräver högutbildad arbetskraft. Det 

här då Kina har en komparativ fördel jämfört med andra länder när det kommer till produktion 

av arbetskraftsintensiva varor. Sverige som har en liten och högutbildad befolkning bör enligt 

modellen istället fokusera på varor som kräver en hög andel kapital som produktionsfaktor. Val 

av specialisering kan i sin tur ha implikationer för hur löner mellan branscher utvecklar sig.  

 

Genom att tillämpa Stolper-Samuelsson teoremet går det lättare att förstå hur löner i olika 

branscher, kännetecknade av en hög andel av en viss produktionsfaktor, kommer att påverkas. 

Ekonomerna Wolfgang Stolper och Paul Samuelsson menar att om priset på en vara med en 

viss intensiv produktionsfaktor ökar så ska även avkastningen för denna produktionsfaktor öka. 

Detta samtidigt som avkastningen i den andra produktionsfaktorn som används mindre intensivt 

borde minska (Leamer 1995). Det här kan uttryckas lite tydligare. Ponera att ett land handlar 

med varor som produceras arbetskraftsintensivt respektive kapitalintensivt. Skulle landet notera 

en ökning i priset på de varor som är producerade arbetskraftsintensivt, så leder detta till en 
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minskning i lönerna för de högutbildade som producerar de kapitalintensiva produkterna. En 

sådan utveckling skulle således minska lönegapet mellan hög- och lågutbildade, medan 

motsatsen skulle öka nämnda lönegap (Helpman, 2016). En prisökning i en handelsvara skulle 

dessutom leda till att avkastningen på den intensivt använda produktionsfaktorn skulle öka 

proportionellt mer mot vad den mindre intensivt använda produktionsfaktorn skulle minska. 

  

Utvecklat föreslår teoremet att importkonkurrens i ett kapitalintensivt land kan leda till en 

förändring i efterfrågan på arbetstagare. Williamson (1997) argumenterar exempelvis att om 

Heckscher-Ohlin modellen ska vara applicerbar, borde globaliseringen gynna högutbildade 

arbetstagare i utvecklade ekonomier och lågutbildade i mindre utvecklade ekonomier. Det här 

grundar sig i att importkonkurrens från länder som karaktäriseras av arbetskraftsintensiv 

produktion, leder till att priset på arbetskraftsintensiva importprodukter minskar relativt 

kapitalintensiva. Utvecklade ekonomier kommer därför röra sig mot att producera mer 

kapitalintensiva produkter och istället importera arbetskraftsintensiva produkter från 

lågkostnadsländer. En sådan skiftning skulle i utvecklade länder leda till att efterfrågan på 

högutbildade arbetstagare ökar och därmed även lönerna. I utvecklingsländer skulle däremot 

efterfrågan på lågutbildad arbetskraft öka. Detta ökar således i teorin lönegapet mellan hög- och 

lågutbildade arbetstagare i utvecklade ekonomier och minskar densamma i utvecklingsländer 

(Swagel & Slaughter, 1997). 

 

Precis som teorin förutspår bekräftar Fenestra och Hanson (2001) att löneskillnaderna mellan 

hög- och lågutbildade arbetstagare påverkas av outsourcing. I studien undersöker forskarna 

lönekvoten i USA, Hong Kong, Japan samt Mexiko och finner ett positivt samband mellan 

lönekvoten och outsourcing till lågkostnadsländer. Dessa effekter är dock inte entydiga. 

Hummels et al. (2010) undersökte vad som händer med lönenivåerna om outsourcing istället 

sker mellan två länder som har höga löner, det vill säga två utvecklade länder. Forskarna kom 

fram till att denna typ av handel faktiskt sänkte lönerna för högutbildad arbetskraft. Detta 

indikerar alltså att hög- och lågutbildades lönekvot påverkas olika beroende på med vilket land 

som det handlas med. Det behöver dessutom inte nödvändigtvis vara endast 

arbetskraftsintensiva jobb som förläggs utomlands av utvecklade ekonomier. Om det istället är 

högteknologiska jobb som outsourcas kan lönekvoten mellan hög- och lågutbildade istället 

minska. Högutbildades löner kan då pressas ned till följd av att arbetstagare inom sektorn 

tvingas ta arbeten som kräver en lägre utbildningsnivå (Davidson et al., 2008).  
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Teoretiskt har vi nu sett att outsourcing kan påverka hög- och lågutbildades lönekvot på olika 

sätt beroende på om det land som handel förs med är ett låglöneland eller inte. I de fall vi 

faktiskt kan se en ökad lönekvot mellan hög- och lågutbildade arbetare behöver detta 

nödvändigtvis inte vara en följd av ökad outsourcing eller globalisering. Flera studier har berört 

detta ämne tidigare, vilka presenteras nedan.  

  

I en forskningsartikel gjord av Lawrence et al. (1993) fann forskarna att Stolper-Samuelsson 

teoremet inte förklarade hur amerikanska löner utvecklades under 80-talet. Forskarna 

argumenterade att om Stolper-Samuelsson teoremet ska fungera som förklaringsmodell bör 

priset på kapitalintensiva industriers priser, inklusive löner, öka relativt tillverkningsindustrier 

med arbetskraftsintensiv produktion. Vad de istället fann var att priserna för denna typ av 

produktion snarare föll, vilket inte alls stämmer överens med det som författarna förutspådde. 

Lawrence et al. menade istället att teknologisk förändring resulterade i en ökad efterfrågan på 

högutbildade arbetstagare och därmed var det som har orsakat löneförändringarna i USA. Även 

Elhanan Helpman (2016) styrker Lawrence et al. (1993) slutsats i sin mer nyliga studie. 

Helpman återfinner med hjälp av teoretisk och empirisk litteratur att handel påverkar lönegapet 

endast marginellt mellan hög- och lågutbildade. Slutligen menar Helpman att detta samband 

däremot inte visar varför länder ofta upplever att lönegapet ökar mellan hög- och lågutbildade 

arbetstagare. I studien nämner han precis som Lawrence et al. (1993) teknologisk utveckling 

som en möjlig orsak. 

 

Andra studier har däremot bekräftat att globalisering har en relativt stor effekt på lönekvoten 

mellan hög- och lågutbildade. Swagel och Slaughter (1997) studerade under 90-talet 

globaliseringens effekt på arbetsmarknaden i utvecklade ekonomier. Denna studie är intressant 

i bemärkelsen att författarna gör en uppskattning kring hur stor del av inkomstskillnaderna 

mellan hög- och lågutbildade arbetstagare som kan förklaras av globalisering. Det konstateras 

att, precis som förutspått av Heckscher-Ohlin modellen, när import av varor ökar från 

utvecklingsländer sker en förändring i efterfrågan på arbetstagare till de utbildade 

arbetstagarnas fördel. Detta ska enligt Swagel och Slaughter stå för cirka 10–20 % av 

lönekvoten som återfanns mellan hög- och lågutbildade arbetstagare. Även Borjas och Ramey 

(1994) studerade globaliseringens förklaringsgrad på lönekvoten. I denna studie menar 

forskarna att mellan 15–25 % av den stigande lönekvoten mellan hög- och lågutbildade i USA 
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under tidsperioden 1980–1985, kan förklaras av en ökad internationell handel. 

 

Diaz-More och Triguera-Cano (2012) undersöker vilka egenskaper företag innehar, som kan 

påverka sannolikheten att företag väljer att outsourca sin produktion. Lönenivåer, teknologisk 

utveckling samt företagens storlek lyfts fram som möjliga påverkande egenskaper och de tre 

faktorerna bevisas sedan vara signifikanta. Diaz-More och Triguera-Cano menar att företag 

med stora lönekostnader har större incitament att outsourca produktionen för att minska 

företagets kostnader. Författarna menar vidare att företag kan, genom att specialiseras i 

högteknologiska produktionssteg och outsourca övrig produktion, få ett ekonomiskt övertag 

mot konkurrenter. Vidare argumenteras det att större företag har lägre inträdeskostnader för 

outsourcing. 

  

Även grad av kapitalintensitet i olika företag kan komma att inverka på lönekvoten. En studie 

som tog upp fenomenet gjordes av Grilisches (1969). I artikeln menar Grilisches att en ökande 

kapitalintensiv produktion ökar marginalprodukten för högutbildade arbetstagare samtidigt som 

den minskar densamma för lågutbildade. Fenomenet döptes till “capital-skill complementary” 

mekanismen. När investeringar görs i nya effektiva maskiner och inventarier blir högutbildad 

arbetskraft mer effektiv. Det gör att högutbildade arbetstagare ökar sin produktivitet i 

förhållande till lågutbildade arbetstagare. Vidare kan det här få komplikationer i form av en 

ökad lönekvot mellan hög- och lågutbildad arbetskraft. Mekanismen har testats i andra studier, 

bland annat på svenska löntagare i tillverkningsindustrin för åren 1967–2000, där stöd för teorin 

hittats (Lindquist, 2005).  

 

Virén (2005) undersöker om det finns något samband mellan kapitalintensiv produktion och 

högre löner, baserat på finsk företagsdata. Författaren utvecklar ett alternativ till “capital-skill” 

mekanismen för att förklara varför kapitalintensiva företag betalar ut högre löner än 

arbetskraftsintensiva. Då fackförbunden i Finland är väldigt starka, menar Virén att detta ger 

arbetstagare på kapitalintensiva företag en stor fördel i löneförhandlingsprocessen. 

Kapitalintensiva företag har stora fasta kostnader, vilket gör att de är väldigt känsliga för 

strejker eller stillastående produktion. Författaren syftar därför på att kapitalintensiva företag 

lättare ger efter för de lönekrav som fackförbund ställer.  
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3 METOD OCH DATA 

I följande kapitel presenteras genomförandet av studien, den ekonometriska modellen som 

kommer att användas, variabelspecifikationer och deskriptiv statistik. 

3.1 METODSPECIFIKATION 

Vi har valt att analysera outsourcingens påverkan på hög- och lågutbildades lönekvot 

ekonometriskt, detta med hjälp av minsta kvadratmetoden, även kallad OLS. Skattningen 

grundar sig på paneldata från tidsperioden 1995–2005 över 14 olika näringsgrenar inom 

tillverkningsindustrin. Näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin som kommer att användas 

är definierade enligt standard för svensk näringsindelning (SCB, 2007). Dessa återfinns i tabell 

1 nedan. 

Tabell 1 

SNI Kod Näringsgren 
15+16 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 
17+19 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av trä, kork, rotting, ej möbler 
21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
22 Förlag: grafisk och annan reproduktionsindustri 
23+24 Kemisk industri: stenkolsproduktion, petroleumproduktion samt kärnbränslen 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 
27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 
30–33 Industri för el- och optikprodukter 
34+35 Transportindustri 
36+37 Övrig tillverkningsindustri 
  

Paneldata är av både tidsserie- och tvärsnittskaraktär. Genom att kombinera tidsseriedata med 

tvärsnittsobservationer ger paneldata mer information, mer effektivitet och fler frihetsgrader. 

Dessutom kan paneldata mäta och fånga upp effekter bättre än vad endast tvärsnitts- alternativt 

tidsseriedata kan. En Poolad OLS innebär att en enkel linjär regression utförs på datamaterialet 

(Gujarati & Porter, 2009). 

  

I en Poolad OLS-estimation samlas all eventuell heterogenitet i ett gemensamt intercept och 

differenser mellan näringsgrenar tas ej hänsyn till. Detta är problematiskt då det i våra 

observationer skulle kunna finnas näringsgrensspecifika skillnader som påverkar hög- och 

lågutbildades lönekvot. Det kan även finnas generella tidstrender i vårt data, exempelvis skulle 



17 
 

lönenivåer kunna öka enbart på grund av trendmässiga löneökningar över tid vilket inte tas 

hänsyn till med metoden. Vidare är det inte ovanligt med autokorrelation i tidsserier, som 

därmed även är en problematik som återfinns i paneldata. Autokorrelation innebär att 

slumptermen korrelerar med sig själv över tid (Gujarati & Porter, 2009). Vi har justerat för 

ovanstående problematik genom att använda fasta individ- och tidseffekter. Genom att använda 

individeffekter justeras skattningarna då vi genom metoden tar hänsyn till individspecifika 

differenser. Att tidseffekter inkluderas innebär att eventuella tidstrender och därmed 

autokorrelation justeras för. I ekvation 5 som presenteras under resultat används en 

dummyvariabel i stället för en individseffekt. Det här görs för att differensen mellan 

kapitalintensiva och arbetskraftsintensiva näringsgrenar mäts och övriga differenser ej ska tas 

hänsyn till. 

  

Den generella modellen ser ut som nedan, där KVOT är en beroendevariabel, i detta fall hög- 

och lågutbildades lönekvot. KVOT är en funktion av OUT det vill säga outsourcing, vår proxy 

för globalisering. X fungerar som en vektor med kontrollvariabler. C är ett intercept, β är en 

lutningskoefficient, ε är en slumpterm. Avslutningsvis står i för individspecifik och t för 

tidsspecifik.  

  

KVOTit = C + βOUTit + βXit + εit  (1) 

  

Kvoten mellan hög- och lågutbildade agerar som beroendevariabel då vår studie syftar att 

undersöka förändringar i denna. Vidare justeras modellen så att även löner för hög- respektive 

lågutbildade används som beroendevariabeler i separata skattningar. Det här eftersom det finns 

en möjlighet att hög- och lågutbildades löner utvecklas parallellt, vilket skulle innebära att 

kvoten blir oförändrad. SCB klassificerar arbetare- respektive tjänstemän baserat på antal år 

utbildning som normalt krävs för ett visst yrke. Vi använder denna klassificering för att 

representera hög- respektive lågutbildade (SCB, 2017). Data för tjänstemännens löner har tagits 

från SCB och är rapporterade som månadslöner. Arbetarnas löner är hämtade från SCB och 

rapporterade i genomsnittliga timlöner och har korrigerats till månadslöner. Korrigeringen har 

gjorts genom att multiplicera timlönen med det genomsnittliga antalet arbetade timmar per år i 

Sverige. Siffror över antalet arbetade timmar är hämtade från hemsidan Ekonomifakta (2016) 

vilka dividerats på antalet kalendermånader per år.  
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Importerade insatsvaror avser att fånga upp när företag upphör att producera en mellanprodukt- 

eller tjänst, för att istället köpa denna av en aktör från utlandet (Eriksson, 2008). Detta kan sägas 

fungera som en proxyvariabel för outsourcing. I teoridelen lyfts till exempel att en ökad 

konkurrens från lågkostnadsländer kan göra att kapitalintensiva länder, som Sverige, väljer att 

specialisera sig på kapitalintensiva produkter. Det här medför att landet istället för att själva 

producera arbetskraftsintensiva produkter importerar dessa, exempelvis insatsvaror (Swagel & 

Slaughter, 1997). Användningen av variabeln andelen importerade insatsvaror har förekommit 

i flera olika studier, bland annat av Calmfors (2008) och av Hakkala (2006). Variabeln agerar 

därför som den huvudsakliga förklaringsvariabeln för globalisering. Datamaterialet är inhämtad 

från SCB:s hemsida. 

  

I Grilisches (1969) fastslås att kapitalintensiv produktion kan leda till ökade löneklyftor mellan 

hög- och lågutbildad arbetskraft. Genom att använda en dummyvariabel går det att undersöka 

huruvida de näringsgrenar som kan klassificeras som kapitalintensiva- respektive 

arbetskraftsintensiva har olika lönekvoter. Dummyn utformas så att kapitalintensiva sektorer 

ges ett värde av 1 och arbetskraftsintensiva värdet 0. Då studiens syfte berör globalisering, finns 

det anledning att kontrollera om lönekvoten i kapitalintensiva industrier har påverkats 

annorlunda av outsourcing i jämförelse med arbetskraftsintensiva. Vi skapar därför en 

interaktionsvariabel där vår dummyvariabel för kapitalintensitet multipliceras med variabeln 

för outsourcing. Uppdelningen av kapital- respektive arbetskraftsintensiva sektorer har skett 

utifrån Bandick et al. (2014), där företag som investerar mer än 5 % av sin omsättning till 

forskning och utveckling klassificeras som kapitalintensiva.  

 
Tabell 2 

Näringsgren Indelning 
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri Arbetskraftsintensiv 
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri Arbetskraftsintensiv 
Industri för trä och varor av trä, kork, rotting, ej möbler Arbetskraftsintensiv 
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri Arbetskraftsintensiv 
Stål- och metallverk Arbetskraftsintensiv 
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater Arbetskraftsintensiv 
Förlag: grafisk och annan reproduktionsindustri Kapitalintensiv 
Kemisk industri: stenkolsproduktion, petroleumproduktion samt kärnbränslen Kapitalintensiv 
Gummi- och plastvaruindustri Kapitalintensiv 
Jord- och stenvaruindustri Kapitalintensiv 
Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning Kapitalintensiv 
Industri för el- och optikprodukter Kapitalintensiv 
Transportindustri Kapitalintensiv 
Övrig tillverkningsindustri Kapitalintensiv 
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Kontrollvariabler som predikteras ha en effekt på beroendevariabeln inkluderas även i 

skattningarna för att säkerställa att samband inte ska bli spuriösa. Dessa variabler är 

näringsgrenarnas omsättning, investeringar i forskning och utveckling samt investeringar i 

maskiner och inventarier. All data är hämtad från SCB. 

  

Diaz-More och Triguera-Cano (2012) kommer fram till ett positivt samband mellan företagens 

storlek och sannolikheten att företaget outsourcar sin produktion. Vidare lyfts det i teorin 

underlag för ett samband mellan outsourcing och hög- och lågutbildades lönekvot. Av denna 

anledning inkluderas näringsgrenarnas omsättning som en kontrollvariabel. 

  

Alternativa orsaker till en förändrad lönekvot benämns under kapitel två som teknologisk 

utveckling. Studier där teknologisk utveckling belyses är exempelvis Helpman (2016), Diaz-

More och Triguera-Cano (2012) samt Lawrence et al. (1993). Forskarna menar att teknologisk 

utveckling är orsaken till att efterfrågan ökat på högutbildade arbetstagare, vilket i sin tur 

förändrat lönestrukturen. Investeringar i forskning och utveckling fungerar därför som en 

proxyvariabel för teknisk utveckling. Då teknologisk utveckling skulle kunna påverka 

lönekvoten mer än vad outsourcing gör, inkluderas investeringar i forskning och utbildning som 

en kontrollvariabel. Denna variabel har även använts av andra forskare, såsom Diaz-More & 

Triguera-Cano (2012).  

  

Då data för investeringar i forskning och utveckling endast funnits tillgängligt för vartannat år 

mellan 1995-2005, har data för de år som saknats beräknats genom linjär interpolation. För att 

göra det möjligt att logaritmera variabeln vid skattningen har värden som för 23 av 155 

observationer antagit värden 0 justerats och blivit ersatta med värdet 1. Då övriga observationer 

antar betydligt högre värden, argumenterar vi att denna korrigering är liten i jämförelse och  

därmed inte påverkar trovärdigheten för resultatet. 

 

Kapitalintensitet innebär en hög grad realkapital, vilket skulle kunna tolkas som att stora 

mängder maskiner och inventarier finns eller investeras i. Om Stolper-Samuelson teoremet 

stämmer, bör därför investeringarna i kapital i svensk industri öka eller minska över tid 

beroende på om Sverige är ett kapitalintensivt land eller inte (Grilisches, 1969). Om 

kapitalintensiteten har ökat i Sverige borde outsourcingen även ha gjort detsamma och om 

teorin stämmer, lönepremien därmed också stigit (Hijzen et al. 2004). Det kan således 
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förekomma ett samband mellan denna förklaringsvariabel och variabeln för outsourcing. 

Investeringar i maskiner och inventarier är uttryckt som absoluta tal i miljoner kronor. 

  

I den generella modellen (1) presenteras endast den modell som utgås från. I tabell 3 återfinns 

alla de variabler och förkortningar som används i regressionsmodellen och i de justerade 

ekvationerna.  

 

Tabell 3 

Förkortning Variabel 
MTJ Månadslön högutbildade (tjänstemän) 
MAR Månadslön lågutbildade (arbetare) 
KVOT Lönekvot = (Månadslön tjänstemän/Månadslön arbetare) 
C Intercept 
β Lutningskoefficient 
ε Slumpterm 
OUT Importerade insatsvaror/Totalt antal insatsvaror i produktion 
OMS Näringsgrenens omsättning 
FoU Investeringar i forskning och utveckling 
IMI Investeringar i maskiner och inventarier 
D Dummyvariabel för kapitalintensivitet 
DO Interaktionsvariabel = D*OUT 
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3.2 DESKRIPTIV STATISTIK 

Tabell 4 
Variabelnamn Medelvärde Median Standardavvikelse Max Min 
KVOT 1.389 1.394 0.0093 1.708 1.206 
MAR 18489 18313 2456.8 24717 13039 
MTJ 25685 25400 3841.3 34700 18500 
OUT 0.343 0.351 0.1352 0.709 0.128 
IMI 3387 2720 2800.6 12018 30 
OMS 95 96 10.5 126 50 
FoU 2025 303 18084 18084 1 

  

I alla näringsgrenar har högutbildade i genomsnitt 39 % mer i månadslön än lågutbildade, vilket 

går att utläsa av medelvärdet på variabeln KVOT ur tabellen. Att medianen och medelvärdet 

inte markant skiljer sig åt, tyder på att spridningen för variabeln KVOT är begränsad. Dessutom 

styrks detta av en mycket liten standardavvikelse. 

  

Högutbildade har en medellön på drygt 25 500 kronor i månaden över tid, medan lågutbildade 

tjänar ungefär 18 500. Lågutbildade har därför i genomsnitt cirka 7000 kronor mindre i lön 

månadsvis. Även medelvärdet och medianen skiljer sig mycket lite åt för hög- och lågutbildades 

löner. Den högsta genomsnittslönen i en observation för de högutbildades löner är nästan 35 

000 kronor, vilket är ungefär 10 000 kronor mer än genomsnittet för alla industrier över tid. 

Den lägsta observationen för högutbildade är 18 500. Detta kan jämföras med den största 

genomsnittliga lönen för lågutbildade, vilket är cirka 25 000 och den lägsta genomsnittliga 

lönen för lågutbildade som är 13 000.  

  

Spridningen för outsourcing, OUT, är liten. Däremot skiljer sig högsta och lägsta observerade 

värdet åt, där en observation indikerar att 70 % av de insatsvaror som använts är importerade 

jämfört med den minsta observationen på cirka 13 %. Denna statistik indikerar att det kan finnas 

individspecifika skillnader beträffande outsourcing mellan observationerna.  
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Figur 1 

  

 

I figur 1 presenteras medellönen för hela tillverkningsindustrin för hög- respektive lågutbildade. 

Ovan går det att utläsa att lönerna för respektive grupp, hög- och lågutbildade, har ökat över 

tid. Det går dessutom se en växande differens mellan de två lönegrupperna, även om denna kan 

vara svår att urskilja. År 1995 var medellönen för högutbildade kring 20 000 kronor i månaden, 

medan den för lågutbildade låg på cirka 15 000. Detta kan jämföras med 2005 där medelvärdet 

för lågutbildades löner är cirka 20 000, medan medelvärdet för högutbildades löner är cirka 31 

000. Som framkommer i den deskriptiva statistiken är spridningen för högutbildade löner 

ganska låg, vilket indikerar att lönenivåerna följer samma trend i alla industrier och därmed 

finns det för tidsperioden en generellt sett ökande lönekvot. Noterbart är att det mellan 2004 

och 2005 går att se en genomsnittlig löneminskning för lågutbildade. 
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Figur 2 

  

Figur 2 visar OUT, vilket i grafen presenteras som medelvärdet av outsourcing inom 

tillverkningsindustrin. Den vertikala axeln mäts i procent, där 0.3 innebär att 30 % av det totala 

antalet insatsvaror i produktionen är importerade. Det går att utläsa en ökning i outsourcing 

över tid men noterbart är att förändringen procentuellt är liten. Mellan år 2000 och år 2001 går 

det att notera en förändring i utvecklingstrender då andelen outsourcing efter år 2000 ökat 

snabbare än innan år 2000. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan presenteras resultatet av de skattningar som utförts. 

 

Tabell 5 

Ekvation: (1) (2) (3) (4) (5) 
Beroendevariabel KVOT KVOT LOG(MTJ) LOG(MAR) KVOT 
            
LOG(IMI) -0.012 -0.009  0.002  0.012 -0.017 
  (0.018) (0.017) (0.009) (0.009) (0.007)** 
            
LOG(OMS) 0.136 0.122  0.083  -0.005 -0.116 
  (0.035)*** (0.034)*** (0.018)*** (0.017) (0.066)* 
            
LOG(FoU) 0.003  0.0025  0.002 0.002 0.000 
  (0.002) (0.002) (0.001) (0.001)* (0.003) 
            
OUT    0.548  0.217  -0.164 -0.151 
    (0.171)*** (0.091)** (0.085)* (0.121) 
            
D         -0.127 
          (0.046)*** 
            
DO         0.516 
          (0.145)*** 
            
Observationer: 154 154 154 154 154 
Justerad R2: 0.866 0.875 0.986 0.985 0.330 
F-värde: NA NA NA NA NA 
Tidsspecifik: Ja Ja Ja Ja Ja 
Individspecifik: Ja Ja Ja Ja Nej 
  

*** signifikant på 1 % signifikansnivå, ** signifikant på 5 % signifikansnivå, * signifikant på 10 % 

signifikansnivå. Standardfel presenteras inom parenteser under koefficienterna.  
 

Analysen påbörjas med en tolkning av den första ekvationen, vilken endast inkluderar 

modellens förklaringsvariabler. Investeringar i maskiner och inventarier tycks inte ha ett 

signifikant samband med hög- och lågutbildades lönekvot. Trots att Griliches (1969) syftar på 

att ju kapitalintensivare företag är desto mer ökar lönekvoten, kan vi inte med denna variabel 

bekräfta att så är fallet. Skattningen av ekvation 1 indikerar även att mängden investeringar som 

går till forskning och utveckling, det vill säga vår proxy för teknologi, inte har någon signifikant 

påverkan på lönekvoten mellan hög- och lågutbildade. Eftersom Helpman (2016) samt 
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Lawrence et al. (1993) lyfter teknologi som den huvudsakliga förklaringsvariabeln beträffande 

hög- och lågutbildades lönekvot är detta anmärkningsvärt. Då teknologisk utveckling och 

kapitalintensitet borde vara teoretiskt försvarbara som förklaringsvariabler, kan andra orsaker 

till resultatet diskuteras. Först och främst finns det en poäng i att särskilja ekonometrisk och 

nationalekonomisk signifikans. Vidare behöver variablerna inte nödvändigtvis vara en bra 

måttstock för alla branscher. Oavsett orsak kan vi inte vidare tolka eller analysera det resultat 

vår studie erhållit beträffande denna variabel.  

  

I ekvation 1 har näringsgrenarnas omsättning en signifikant koefficient. Näringsgrenarnas 

omsättning tycks ha ett positivt samband med lönekvoten, det vill säga att en ökande omsättning 

gör att kvoten mellan hög- och lågutbildades löner ökar. Om indexet för omsättningen ökar med 

en procent, indikerar vårt resultat att kvoten ökar med 0.13 procentenheter. Från teorin 

framkommer det att det även finns ett positivt samband mellan omsättning och andelen 

outsourcing (Diaz-Mora & Triguero-Cano, 2012). I ekvation 2 inkluderas proxyvariabeln för 

outsourcing vilket vi kan se har ett positivt signifikant samband på lönekvoten (vilket vi 

analyserar djupare längre fram i analysen). Då omsättningen påverkar lönekvoten positivt, går 

det att argumentera för att outsourcing har en större positiv effekt på lönekvoten i större företag 

än i mindre. Det går däremot inte att statistiskt säkerställa att så är fallet, då företagens 

omsättning inte har estimerats som en interaktionsvariabel tillsammans med outsourcing. Även 

om både företagens omsättning och outsourcing enskilt har en positiv effekt på lönekvoten 

behöver detta nödvändigtvis inte betyda att dessa variabler interagerar med varandra.  

  

I en jämförelse mellan ekvation 1 och 2 går det att analysera Swagel och Slaughters (1997) samt 

Borjas och Rameys (1994) ansats att globalisering står för mellan 10–25 % av lönekvoten. Vårt 

resultat finner inga indikationer för att så är fallet. När ekvation 1 jämförs med ekvation 2, där 

variabeln för outsourcing inkluderas, ökar förklaringsgraden endast marginellt. Det bör noteras 

att förklaringsgraden för resultaten endast gäller tillverkningsindustrin för den givna tidsramen 

vi använt som data. Att dra generella slutsatser om outsourcingens effekt på 

tillverkningsindustrin baserat på resultatet är därför inte nödvändigtvis tillförlitligt. Den lilla 

effekten vi finner behöver inte vara särskilt anmärkningsvärd. Lågutbildades löner har nämligen 

inte sjunkit över tid, se figur 1. Det här skulle möjligtvis kunna bero på att Sverige har en 

speciell arbetsmarknad med starka fackförbund och trög lönesättning. Swagel och Slaughter 

(1997) samt Borjas och Rameys (1994) mäter trots allt inte den svenska arbetsmarknaden i sina 

studier, så att effekten skiljer sig åt är inte nödvändigtvis konstigt. 
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Då vår variabel för outsourcing, vilket vi tidigare nämnt, är signifikant i ekvation 2 kan vi 

konstatera att outsourcing påverkar lönekvoten positivt. Ett sådant samband innebär att 

outsourcing har bidragit till ökade löneklyftor mellan hög- och lågutbildade i de inkluderade 

tillverkningsindustrierna. Om andelen outsourcing ökar med en procentenhet, ökar hög- och 

lågutbildades lönekvot med cirka 0.55 procentenheter. Att outsourcing har en positiv inverkan 

på lönekvoten samstämmer med vad Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelsson 

teoremet förutspår (Williamsson, 1997). Vidare syftar Hummels et al. (2009) och Davidson et 

al. (2008) att outsourcing till högkostnadsländer påverkar lönekvoten negativt samtidigt som 

Swagel och Slaughter (1997) samt Fenestra och Hanson (2001) menar att handel med 

lågkostnadsländer påverkar lönekvoten positivt. Då vi finner att outsourcing har ett positivt 

samband med lönekvoten, går det att argumentera för att svenska tillverkningsindustrier till viss 

del outsourcar till lågkostnadsländer. Det här skulle kunna bero på det som Heckscher-Ohlin 

modellen och Stolper-Samuelsson förutspår, att länder specialiserar sig på produktion av varor 

där den produktionsfaktor som landet har en komparativ fördel i, används mest intensivt. Med 

andra ord, då Sverige som ett litet och högutbildat land borde ha specialiserat sig på 

kapitalintensiva produkter borde även outsourcing huvudsakligen ske till arbetskraftsintensiva 

lågkostnadsländer. Detta eftersom Heckscher-Ohlin modellen förutspår att Sverige ska ha en 

komparativ nackdel i produktionen av lågteknologiska produkter. Det skulle därför bli billigare 

att överlägga viss del av produktionskedjan till lågkostnadsländer, såsom produktion av 

insatsvaror, för att sedan importera de färdigproducerade insatsvarorna till Sverige. Då 

lågutbildades löner även ökat över tid, vilket framkommer från figur 1, kan även detta bidragit 

till outsourcing av arbetskraftsintensiv produktion för att företag kan se outsourcing som en 

möjlighet att minska kostnader. 

  

För att se hur lönekvoten förändrats är högutbildades löner beroendevariabel i ekvation 3 och 

lågutbildades löner i ekvation 4. Detta eftersom det skulle kunna finnas flera olika förklaringar 

till att lönekvoten blir större till följd av outsourcing. Om endast lönekvoten används som 

beroendevariabel vet vi inte om kvoten ökat på grund av att högutbildades löner stigit mer än 

lågutbildades eller om lågutbildades löner minskat och högutbildades ökat. Vidare skulle även 

både hög- och lågutbildades löner kunnat ha minskat men högutbildades löner minskat 

jämförelsevis mindre än lågutbildades. Ur den deskriptiva statistiken (figur 1) kan vi urskilja 

att både hög- och lågutbildades löner har ökat över tid men vi vet dock inte om det är 

outsourcing som har orsakat dessa ökningar. Från ekvation 3 framkommer det att outsourcing 
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har en positiv inverkan på högutbildades löner. Skulle importerade insatsvaror, det vill säga 

outsourcing, öka med en procentenhet ökar högutbildades löner med 0.22 procent. Detta skulle 

kunna vara en ytterligare indikation på att Heckscher-Ohlin modellen korrekt förutspått att 

Sverige som ett litet högutbildat land specialiserat sig på kapitalintensiv produktion (Leamer, 

1995). En sådan utveckling borde nämligen gynna högutbildade arbetstagare lönemässigt.  

  

I ekvation 4 studeras hur lågutbildades löner påverkas av outsourcing. Stolper-Samuelsson 

teoremet syftar på att en specialisering på kapitalintensiv produktion bör innebära en relativ 

minskning i löner för lågutbildad arbetskraft (Helpman, 2016). I vårt resultat framkommer det 

att outsourcingens effekt på lågutbildades löner inte är signifikant på 5 % signifikansnivå. 

Resultatet innebär därför att vi inte kan konstatera om arbetarnas löner de facto har minskat till 

följd av outsourcing och därför kan vi inte heller avgöra hur lågutbildades löner påverkar hög- 

och lågutbildades lönekvot. Vi kan dock med säkerhet säga att outsourcing har en positiv 

inverkan på kvoten till följd av att högutbildades löner ökade.  

  

Om den ekonometriska modellen bortses från går det att från den deskriptiva statistiken utläsa 

att arbetarnas löner minskat mellan år 2004 och år 2005, se figur 1. Det här skulle kunna tyda 

på att outsourcing faktiskt kan ha ett negativt samband på lågutbildades löner i en senare 

tidsperiod. Då tidsperioden är begränsad går det dock inte att bedöma om det är en negativ trend 

eller endast en tillfällig nedgång. En negativ trend skulle exempelvis kunna bero på ökad 

konkurrens från lågkostnadsländer över tid. Det här kan i sin tur medföra prispress på 

arbetskraftsintensiva varor och därmed lägre löner för lågutbildade (Swagel & Slaughter, 1997). 

Vi anar att så skulle kunna vara fallet, då vår variabel för outsourcing har ökat över tid, se figur 

2. Det bör dock tas hänsyn till att lågutbildades löner genomgår ett trendskifte mellan åren 2004 

och 2005 medan outsourcing förändras som mest kring år 2000. Dessutom behöver inte en 

eventuell negativ trend beror nödvändigtvis inte på att outsourcing medfört att lönerna minskat,  

även om det förutspås av teorin. 

 

Vidare studerar vi resultatet för ekvation 5 där vår dummy- och interaktionsvariabel för 

kapitalintensitet inkluderas. Estimationen för dummyvariabeln indikerar att de kapitalintensiva 

näringsgrenarna i genomsnitt har en mindre lönekvot än de företag som är arbetskraftsintensiva. 

När outsourcing inkluderas i tolkningen kan resonemanget kring resultatet utvidgas. Eftersom 

interaktionsvariabeln är positivt signifikant, går det att utläsa att lönekvoten i kapitalintensiva 

företag växer snabbare till följd av outsourcing än vad den gör i arbetskraftsintensiva företag. 
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Detta samstämmer med vad Grilisches (1969) förutspådde och vad som har bevisats av 

Lindquist (2005). Forskarna Griliches (1969) och Virén (2005) har dock olika 

förklaringsmodeller till fenomenet. Griliches belyser “Skill-complementary”- mekanismen, där 

högutbildade blir produktivare relativt lågutbildade på grund av investeringar i effektivare 

maskiner och inventarier som gynnar högre utbildad arbetskraft. Detta skulle kunna visa sig i 

modellen som att investeringar i maskiner och inventarier bidrar till att öka lönekvoten. Denna 

variabel har däremot inte en signifikant påverkan på varken lönekvot eller de enskilda lönerna 

för hög- respektive lågutbildade arbetstagare. Noterbart är att vi inte testat om investeringar i 

maskiner och inventarier har en annan effekt i kapitalintensiva industrier jämfört med 

arbetskraftsintensiva. Vi kan därför inte utesluta denna mekanism helt och hållet, speciellt med 

tanke på att Lindquist (2005) hittat stöd för denna teori inom svensk tillverkningsindustri. 

Lindquist (2005) använde dock en längre tidsperiod än vad vi gör. Vidare undersöker han 

mekanismen närmare än vad denna uppsats syftar att göra.  

 

Virén (2005) argumenterar istället för fackförbundens roll i ökande lönenivåer i kapitalintensiva 

företag. I studien analyserar han den finska arbetsmarknaden där fackförbunden är starka och 

konstaterar att de stora fasta kostnader kapitalintensiva företag har, gör dem mer känsliga för 

strejker och utnyttjande av fackliga rättigheter. De ger därför lättare med sig mot de lönekrav 

som arbetstagarna ställer. Då kapitalintensiva företag har en snabbare växande lönekvot än 

arbetskraftsintensiv går det att argumentera för att kapitalintensiva företag borde ha en hög 

andel högutbildad arbetskraft i relation till lågutbildad. Med andra ord, i och med att 

kapitalintensiva företag enligt Virén (2005) är svaga för fackförbundens styrka, skulle en hög 

andel högutbildad arbetskraft ha en stark förhandlingsposition i förhållande till lågutbildad 

arbetskraft. Skulle exempelvis en stor andel högutbildad arbetskraft utnyttja fackliga 

rättigheter, såsom strejkrätt, bör detta påverka företagen märkbart mer än om andelen 

högutbildade skulle vara mindre. I sådana fall skulle lönekvoten enligt vårt resonemang öka. 

Den svenska arbetsmarknaden har, precis som den finska, starka fackförbund. Vi menar därför 

att delar av Viréns (2005) teori istället förklarar de resultat vi har fått bättre än “Skill-

complementary”- mekanismen. Om Sverige rör sig mot en mer kapitalintensiv produktion, till 

följd av outsourcing, kan lönekvoten därför fortsatt komma att öka.  

  

Då Sverige historiskt karaktäriserats av mer arbetskraftsintensiv produktion, där fler 

lågutbildade dragit nytta av fackförbundens styrka är det inte konstigt att svensk lönekvot kan 

anses vara låg i internationell bemärkelse. Vi resonerar som så att då andelen lågutbildad 
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arbetskraft varit stor har detta i kombination med ett starkt arbetsskydd, kunnat ge kännbara 

effekter för arbetsgivare som gått lågutbildad arbetskraft till mötes. Arbetsskyddet kan ha 

inneburit en viss tröghet i lönesättningsprocessen. En sådan tröghet skulle även kunna tänkas 

förklara varför lågutbildades löner inte minskar till följd av outsourcing i ekvation 4, så som 

teorin förutspår. Vi argumenterar att det idag finns en kombination av att företag till följd av 

globalisering rör sig mot mer kapitalintensiv produktion, att fler utbildar sig och att 

kapitalintensiva företag är svagare inför fackförbundens krav. Det här innebär att 

fackförbundens styrka som historiskt tillhört lågutbildade arbetstagare istället bidrar till högre 

lönenivåer för högutbildad arbetskraft och därmed större lönekvot.  
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5 SLUTSATS  
Efter genomförd studie kan vi dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan 

outsourcing och lönekvoten mellan hög- och lågutbildade för de givna näringsgrenarna och 

årtalen. Outsourcing har alltså medfört att löneskillnaderna mellan dessa grupper har ökat. 

Vidare finner vi att lönekvoten mellan hög- och lågutbildade ökar på grund av att högutbildades 

löner vuxit till följd av outsourcing, medan vi empiriskt inte kan bevisa att outsourcing påverkat 

lågutbildades löner. Vi menar att en tänkbar förklaring till varför lågutbildades löner inte 

minskat över tid till följd av outsourcing, skulle kunna vara en historiskt stark svensk 

organisationsgrad. Slutligen finner vi empiriska belägg för att lönekvoten mellan hög- och 

lågutbildade, till följd av outsourcing, växer snabbare i kapitalintensiva företag jämförelsevis 

med arbetskraftsintensiva. Flera förklaringar till resultatet kan tänkas finnas. Enligt Viréns 

(2005) studie har fackförbund mer inflytande i löneförhandlingar mot kapitalintensiva företag 

än i arbetskraftsintensiva. Då en högre andel högutbildade bör finnas i kapitalintensiva företag, 

stärks dessas fackförbund och förhandlingskraft i förhållande till lågutbildad arbetskraft. Detta 

menar vi på sikt kan leda till en högre lönekvot i hela tillverkningsbranschen, under 

förutsättningen att Sverige rör sig mot mer kapitalintensiv produktion till följd av ökad 

outsourcing.  

 

För att utvidga förståelsen för ämnet skulle fortsatta studier bland annat kunna beröra hur hög- 

och lågutbildades lönekvot inom svensk tillverkningsindustri påverkas av outsourcing till låg- 

respektive högkostnadsländer. Vidare skulle även en jämförande studie av outsourcing och dess 

inverkan på lönekvoten i olika länder vara intressant. En sådan studie skulle även kunna lyfta 

upp och förklara varför sambanden är lika eller olika beroende på land.  
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