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Sammanfattning 

Sedan 1970-talet har större delen av världen upplevt en minskande 

löneandelen. Vi försöker förklara utvecklingen med en enklare mo-

dell bestående av två typer av arbetskraft. Vi visar att på kort 

sikt påverkar arbetskraftens sammansättning löneandelens utveckl-

ing vid arbetskrafts utbudschocker. 

Empirisk studie av paneldata ger inga statistiskt signifikanta re-

sultat vilket skulle kunna orsakas av bristfällig data och att de 

länder för vilka data existerar är i hög grad homogena. 
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1 Inledning 

 

Löneandelen av BNP har i flertalet länder sjunkit sedan slutet av 

1970-talet. Det har skett till den grad att media har börjat 

uppmärksamma fenomenet. Hösten 2013 sände SVT ett program med 

namnet ”lönesänkarna” där de ifrågasätter utvecklingen och hävdar 

att Sveriges politiker har orsakat den. 

 

Men det här är inte ett unikt svenskt fenomen, även andra länder 

har upplevt en liknande utveckling (Karabarbounis & Neiman, 2014). 

Vi ställer oss därmed tveksamma till SVTs kritik, men är samtidigt 

intresserade av detta nya fenomen då ekonomer sedan Kaldor (1957) 

har antagit att löneandelen är konstant. 

 

Två stora förändringar har skett i världen sedan löneandelen 

började sjunka. 1978 ledde Deng Xiaoping en våg av 

marknadsekonomiska reformer i Kina med resultatet att Kina 

öppnades upp mot omvärlden och tillgången på billig arbetskraft 

ökade oerhört (Wikipedia 2014). Den andra förändringen är 

utvecklingen av digital teknologi, främst i form av datorer.  

 

1.1 Problemformulering  

 

Minskningen av löneandelen är inte ett unikt svenskt fenomen men 

graden av minskning skiljer sig mellan länder. Därför väljer vi 

att ifrågasätta vad som påverkar graden av minskning av 

löneandelen. Karabarbounis & Neiman hävdar att billigare kapital 

har orsakat hälften av denna minskning samt att inträdet av Kina 

och andra låglöneländer inte har varit en faktor. 

 

Samtidigt är det väl känt att utbildningspremien (Weil, 2012) i 

världen har ökat de senaste decennierna. Vårt arbete utgår ifrån 
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denna utveckling och kommer undersöka hur andelen högutbildade av 

den totala arbetskraften påverkar löneandelens minskning. Vi gör 

det deduktivt genom konstruktionen av en enklare 

produktionsfunktion med två typer av arbetskraft. Slutligen 

undersöker vi ekonometriskt med paneldata över OECD om vår modell 

stämmer med verkligheten.  

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur andelen högutbildade i 

ett land påverkar förändringen av löneandelen. Som ett led i detta 

formulerar vi en hypotes att förändringen av löneandelen blir 

mindre ju högre andel av arbetskraften som är högutbildad. 

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen presenterar först data och tidigare forskning kring 

löneandelen för att göra läsaren familjär med ämnet. Vi 

presenterar sedan en teoretisk modell och analyserar hur 

löneandelen i världen bör ha utvecklats, givet modellen. Slutligen 

gör vi en empirisk undersökning där vi försöker skatta modellens 

variablers påverkan och analyserar resultaten. Vi presenterar sist 

en översikt över våra resultat i slutsatsen. 

1.4 Metod 

I uppsatsen använder vi en deduktiv metod där vi först utvecklar 

en modell från vilken vi formulerar en central hypotes. Vi 

försöker sedan fastställa hypotesen empiriskt genom ekonometrisk 

analys av paneldata. 
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2 Vad är löneandelen? 

 

Löneandel visar hur stor andel av förädlingsvärdet som går till 

arbetskostnader (summan av lön, löneberoende produktionsskatter 

och kollektiva avgifter) (Konjunkturinstitutet, 2013). Det visar 

därmed hur stor andel av det producerade värdet som går till 

löntagare.  

 

               Löneandel = 
Arbetskostnad

Förädlingsvärde
 

 

En ökad löneandel innebär att arbetskostnaderna ökar i snabbare 

takt än produktionsvärdet. Om istället löneandelen minskar innebär 

det att arbetskostnaden växer i en långsammare takt än 

produktionsvärdet (Konjunkturinstitutet, 2013). 

 

2.1 Tidigare forskning  

 

År 1957 publicerade Nicholas Kaldor ”A model of Economic Growth” 

där han presenterade sex stycken stiliserade fakta om tillväxt, 

varav en är att löne och vinstandelen är konstanta på lång sikt 

(Kaldor, 1957). Sedan dess har det varit en fundamental del av 

makroekonomiska modeller (Karabarbounis & Neiman 2014) med 

resultatet att väldigt lite forskning existerar om vad som orsakar 

löneandelens förändring. 

 

2.2 Löneandelen idag  

 

Löneandelen har visat en nedåtgående trend i de flesta länder de 

senaste 30 åren, i vårt datamaterial är det endast Storbritannien 

som visar på någorlunda konstant trend och för hela OECD är det 
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endast en handfull som påvisar icke-negativ trend. Karabarbounis & 

Neiman (2014) hävdar att löneandelen har minskat 5% globalt under 

de senaste 35 åren.  

Figur 1: Löneandelen för Sverige 1975-2010 (OECD) 

 

 

Figuren visar utvecklingen av löneandelen för Sverige sedan 1975. 

Vi noterar ett toppvärde på 78% år 1978 och bottenvärde på 65% år 

2005 med en tydligt nedåtgående trend. Det framgår också av grafen 

att det finns en cyklisk komponent, detta är inte något vi 

analyserar men är av vikt för argumentet att löneandelen inte är 

konstant. 

 

Nedan presenterar vi löneandelens utveckling i sex andra länder, 

detta för att ytterligare visa på att löneandelen inte varit 

konstant på lång sikt:  
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Figur 2: Löneandel för 6 OECD länder 1975-2010 (OECD) 

 

 

 

 

Vi ser tydligt nedåtgående trender för alla länder förutom 

Storbritannien. Några länder så som USA kan anses konstanta då 

löneandelen endast rör sig inom intervallet 64-70%, men det här 

ändrar inte att grafen uppvisar en nedåtgående trend. Vår avsikt 

med att visa löneandelens utveckling inom sju länder är att styrka 

att det finns goda belägg att överge antagandet om konstant 

löneandel. 
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2.3 Forskning inom löneandelens utveckling 

 

Det finns olika förklaringar till vad som har orsakat nedgången i 

löneandelen.  

 

Den största anledningen till nedgången förklaras ofta av teknisk 

utveckling. Den teknologiska utvecklingen ska ha gjort att kapital 

ersatt arbetskraft. Ökningen av datorer och andra information och 

kommunikationsteknologier skulle komplettera högutbildade men 

ersätta lågutbildad arbetskraft. Efterfrågan på lågutbildad 

arbetskraft har därmed minskat sedan den teknologiska utvecklingen 

började (IMF, 2007). Enligt Karabarbounis och Neiman förklarar 

billigare investeringsvaror ungefär hälften av nedgången i 

löneandelen. 

 

Oliver Blanchard hävdar att det inte endast är att produktionen 

har blivit mer kapitalintensiv som orsakat minskningen i 

löneandelen (Blanchard, 1997). Han menar på att även förhandlingar 

mellan arbetstagare och arbetsgivare har spelat roll. Den 

löneökning som arbetstagare förhandlat sig fram till beror inte 

bara på kapitalintensitet och marginalproduktivitet utan också på 

maktrelationer. Blanchard hävdar att andelen arbetslösa påverkar 

arbetstagarnas förhandlingsposition, med en högre arbetslöshet får 

arbetstagarna en svagare förhandlingsstyrka. Blanchard menar på 

att en för hög förhandlingsstyrka på lång sikt är negativt för 

arbetaren. Då det på kort sikt leder till högre löneandel och det 

i sin tur innebär att företagen ökar kapitalintensiteten, vilket 

ökar arbetslösheten och på sikt kapitalandelen (Blanchard, 1997). 

 

Enligt Emilie Daudey och Bruno Decreuse borde ett ökat 

humankapital i samhället göra att löneandelen ökar. En person med 

högre utbildning är mer anpassningsbar och mer rörlig på 

arbetsmarknaden vilket gör det lättare att hitta alternativa 

anställningar. Ett resultat av det är att högutbildade har en 

starkare förhandlingsposition och kan kräva högre löner. Daudey 
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och Decreuse visar att om andelen högskoleutbildade ökar med en 

procent kommer arbetskostnadsandelen öka med 0,22 procent, d.v.s. 

löneandelen kommer öka (Daudey, E, Decreuse, B, 2006). 

  

Globaliseringen är också en av de faktorer som man menar på kan ha 

påverkat löneandelens utveckling. Enligt OECD kan 10 % av 

minskningen i löneandelen förklaras av globalisering (OECD outlook 

s.110). Även IMF kommer fram till att globalisering har minskat 

löneandelen i de avancerade ekonomierna (IMF, 2007). Enligt IMF 

skedde den största tillväxten av global arbetskraft efter 1990 och 

under de senaste två decennierna har den globala arbetskraften 

fyrfaldigats. Större delen av de arbetstagare som kommit in på 

marknaden har varit outbildade. Den ökade konkurrensen har 

inneburit att arbetstagarna får bjuda ut sin arbetskraft till 

sämre lön och villkor än vad man annars hade gjort (IMF, 2007). 

När utbudet på den globala arbetskraften ökar, ska enligt 

handelsteori lönerna för arbetare pressas ner i de avancerade 

ekonomierna. Detta borde innebära en minskad löneandel i de 

avancerade länderna (IMF, 2007).  

 

Globaliseringsförklaringen har fått en del kritik, bl.a. av Elias 

och Smith (2007). De menar att minskning av löneandelen inte kan 

förklaras av globalisering då löneandelen minskade i mitten av 80-

talet, och den internationella konkurrensen från Kina och andra 

länder ökade först på 90-talet. Även Karabarbounis och Neiman 

(2014) hävdar att globaliseringen inte påverkat löneandelen.  
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3 Modell 

 

I den här delen kommer vi presentera en modell från vilken vi kan 

härleda vad som händer med löneandelen vid en ökning av mängden 

lågutbildad arbetskraft. Vi antar en produktionsfunktion av typen 

CES. 

CES-produktionsfunktionen är en generaliserad form av Cobb-Douglas 

produktionsfunktionen. Den har fått sitt namn av att den har en 

konstant substitutionselasticitet mellan produktionsfaktorerna 

(Constant Elasticity of Substitution).  

Det som gör den intressant för vårt arbete är att varje 

produktionsfaktors andel av BNP kan variera till skillnad från 

Cobb-Douglas produktionsfunktionen.
1
 

 

CES-produktionsfunktionen skrivs normalt på följande sätt: 

Y = A(∑δixi
−ρ

)
1

−ρ med ∑δi = 1 och ρ ≠ 0 samt ρ > −1 

där δi benämner varje produktionsfaktors andel av BNP och xi är 

alla produktionsfaktorer. 

Om vi antar två produktionsfaktorer, kapital och arbetskraft ger 

det oss: 

Y = A[δK−ρ + (1 − δ)L−ρ]
1

−ρ   

med substitutionselasticiteten 
1

1+ρ
.  

När ρ går mot 0 får vi Cobb-Douglas produktionsfunktionen. 

 

 

 

                                                 
1
 För mer utförlig presentation rekommenderar vi Jehle & Reny (2011) Advanced Microeonomic Theory, 

alternativt Nicholson (2011) Microeconomic Theory. Även Chiang & Wainwright (2005) Fundamental 

Methods of Mathematical Economics har en genomgående presentation av matematiken men är möjligen 

sämre när det kommer till de ekonomiska implikationerna. Notera att Jehle & Reny och Nicholson har 

positivt tecken på potenserna och deras resultat är därmed lite annorlunda. 
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Vi skriver vår produktionsfunktion lite annorlunda. I ovanstående 

modell står δ för vinstandelen av BNP och vinstandelen + 

löneandelen = 1 (δ + α = 1). Vi är intresserade av löneandelen av 

BNP och gör därför ett variabelbyte där vi ersätter δ med (1 – α) 

där α står för löneandelen. Vi kan därmed mäta löneandelen direkt 

istället för som i ovanstående funktion indirekt genom 

vinstandelen. 

Y = A[(1 − α)K−ρ + αL−ρ]
1

−ρ 

 

Det vi är intresserade av är vad som händer med löneandelen om 

priset på kapital eller priset på lågutbildad arbetskraft minskar 

(t.ex. som ett resultat av ny teknologi eller Kinas inträde på 

världsmarknaden). 

Vi ställer hypotesen att förändringen blir mindre ju större andel 

av arbetskraften som är högutbildad i ett land. Med andra ord, 

arbetskraften i länder med färre högskoleutbildade bör vara 

känsligare för ökningar i utbudet av kapital och lågutbildad 

arbetskraft. Som ett resultat av det bör vi se att löneandelen har 

minskat mer i länder med färre högskoleutbildade ceteris paribus. 

 

3.1 Arbetskraftsvariabel 

 

Det här ger oss skäl till att diskutera variabeln för arbetskraft. 

Vi uttrycker den totala arbetskraften som L. L är då summan av 

hela arbetskraften, dvs. 

L = ∑ li

n

i=1

 

Vi tänker oss nu att arbetskraften kan delas upp i olika klasser. 

Av vårt intresse är möjligheten att skilja på utbildningsnivå och 

vi tecknar därmed L som 

L = ∑ ∑ lci

nc

i=1

c

j=1
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där c är en uppdelning av personer i klass efter utbildningsnivå.  

 

Då vi är speciellt intresserade av personer med en 

högskoleutbildning och de som inte har en högskoleutbildning 

skriver vi L som 

L = ∑ ni

a

i=1

+ ∑ hi

b

j=1

 

där n är en person i arbetskraften utan högskoleutbildning och h 

är en person i arbetskraften med högskoleutbildning. För 

enkelhetens skull skriver vi de summorna som N respektive H så att 

L = N + H. 

Vi kan nu ersätta L i vår produktionsfunktion med N + H för att 

göra en uppdelning av arbetskraften. Vår data är i procentuell 

andel av arbetskraften i åldern 25-65 med högskoleutbildning och 

därmed skriver vi om L igen. 

L =
N

L
L +

𝐻

𝐿
𝐿 

Låt nu: 
𝑁

𝐿
= �̂� 𝑜𝑐ℎ 

𝐻

𝐿
= 𝐻 ̂𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒t 𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐿 = �̂�𝐿 + �̂�𝐿 

Notera:�̂� + �̂� = 1 

Genom att nu skriva CES-produktionsfunktionen som 

Y = A[(1 − α)K−ρ + α(N̂L + ĤL)−ρ]
1

−ρ 

eller 

Y = A[(1 − α)K−ρ + α(N + H)−ρ]
1

−ρ 

 

kan vi kvalitativt analysera vad som händer med löneandelen om 

arbetskraftsmarknaden för arbetare utan högskoleutbildning utsätts 

för ett ökat utbud. 
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3.2 Arbetskrafts och kapitalmarknad 

 

Vi kompletterar vår produktionsfunktion 

Y = A[(1 − α)K−ρ + α(N + H)−ρ]
1

−ρ 

med jämviktsvillkoret: 

MPK

r
=

MPN

wN
=

MPH

wH
 

 

Y  = BNP 

A  = Total faktorproduktivitet 

K  = Kapital 

N  = Arbetskraft utan högskoleutbildning 

H  = Arbetskraft med högskoleutbildning 

α  = löneandelen av BNP 

r  = kostnad att hyra kapital 

wN  = lönekostnad för N 

wH  = lönekostnad för H 

 

Vi antar också att ρ > 0 för enkelhetens skull men också för att 

behålla konvergensantagandet mellan länder och undvika endogen 

tillväxtteori (Barro & Sala-i-Martin 2004, Acemoglu 2009). 

 

För att kunna få förändringar i mängden kapital och arbetskraft 

introducerar vi en arbetskraftsmarknad och en kapitalmarknad. 

Arbetskraftsmarknaden berör endast lågutbildad arbetskraft då vi 

inte är intresserade av förändringar på marknaden för 

högutbildade. Vi delar upp arbetskraftsmarknaden i två delar, en 

lokal för landet och en global för hela världen medan vi endast 

har en global marknad för kapital på grund av våra antaganden 

nedan. 

Antaganden 

• Fri kapitalrörlighet 

• Ingen arbetskraftsrörlighet (gör att vår arbetskraftsutbuds 
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funktion inte ändrar sig av ökat utbud i andra delar av världen) 

Lokal arbetskraftsmarknad 

SN = a1 + a2WN

DN = b1 − b2WN

WN = WNG

 

 

Global arbetskraftsmarknad 

SNG = c1 + c2WNG

DNG = d1 − d2WNG
 

SN = Utbud av lågutbildad arbetskraft lokalt 

SNG = Utbud av lågutbildad arbetskraft globalt 

DN = Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft lokalt 

DNG = Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft globalt 

WN = Lönekostnad för N på den lokala arbetskraftmarknaden 

WNG = Lönekostnad för N på världsmarknaden för arbetskraft 

Figur 3: Diagram över arbetsmarknadsmodell 

WN      WNG 

 DN   SN     DNG    SNG1   SNG2 

 

 

 

 

 

    N       NG 

 

 

Av ovanstående ekvationer (och diagram) ser vi att lönen bestäms 

globalt. Det här är på grund av antagandet om fri kapitalrörlighet 

som gör att företag i syfte att kostnadsminimera flyttar 

produktionen dit arbetskraften är billigast.
2
 

 

 

                                                 
2
 Vi skulle kunna anta att lönen i ett land får skilja sig mot den globala med en viss del då vissa 
tjänsteyrken måste produceras på plats men allt det gör är att effekterna av ökat globalt 

arbetskraftsutbud blir mindre och ekvationerna svårare (vi antar att effekterna inte skulle bli 

infinitesimala och för sakens skull har vi med ett mått på öppenhet i våra regressionsanalyser). 

Om utbudet av arbetskraft ökar globalt, minskar utbudet av arbetskraft 

lokalt på grund av lägre löner. 
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Poängen med den här marknaden är att vi ska kunna öka mängden 

arbetskraft globalt och se vad som händer lokalt för det enskilda 

landet som ett resultat av att Kina (eller annat land med stor 

mängd lågutbildad arbetskraft) öppnar upp sig mot omvärlden. Det 

vi ser i diagrammen är att mängden utbuden arbetskraft och priset 

på arbetskraft i landet sjunker. 

 

Det här är viktigt av några skäl, främst att vi nu kan dra 

slutsatsen om öppnandet av Kina eller andra länder har påverkat 

löneandelen i de gamla I-länderna så som Sverige, bör lönen för 

lågutbildade ha stagnerat. Det är möjligt att lönen har ökat 

något, då som vi nämnde i förra stycket gör vi ett väldigt 

förenklande antagande och lönen bör kunna skilja mot den globala. 

Det viktiga här är att lönen för lågutbildad arbetskraft bör ha 

ökat mycket mindre än lönen för högutbildad arbetskraft. 

 

En annan intressant observation är att mängden lågutbildad 

arbetskraft minskar trots en prisminskning. Det här får stora och 

entydiga effekter för vårt jämviktsvillkor.  

 

Då MPN är strikt växande kommer MPN öka när arbetskraften minskar, 

samtidigt minskar priset på arbetskraft så att 
MPN

wN
 för alla fall 

blir större. Vi får nu en situation där vi tillfälligt inte har 

jämvikt. Det måste i vår modell korrigeras, vilket kan göras på 

två sätt, antingen minskar mängden kapital eller så blir kapital 

billigare, men vi vill nu notera att det är möjligt att en jämvikt 

aldrig uppnås (i alla fall inte på överskådlig sikt) även om vi 

rör oss mot den. 

 

Det kommer sig av att 
MPN

wN
 är fixerad, varken lönen eller MPN kommer 

ändra sig och det är möjligt att marknaden för högutbildad 

arbetskraft är trögrörlig. Vi kan även tänka oss att det ibland 

inte är möjligt att substituera mellan de olika 

produktionsfaktorerna, ett problem som CES-produktionsfunktionen 
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inte kan hantera. Däremot kan vi säga en sak om marknaden för 

högutbildad arbetskraft, utbudet kommer öka då fler personer 

väljer att gå in i de yrkena på grund av den ökande lönepremien 

oavsett preferenser. 

 

Kapitalmarknad 

SK = e1 + e2𝑟
DK = f1 − f2𝑟

 

SK = Utbud av kapital 

DK = Efterfrågan på kapital 

 

Vi antar för kapitalmarknaden att det endast finns en marknad på 

grund av fri kapitalrörlighet så företagen köper kapital där det 

är billigast och flyttar kapital efter behov. Även vid helt öppna 

gränser bör vi ha en skillnad i rörlighet mellan kapital och 

arbetskraft då kapitalets rörlighet inte begränsas av sociala 

faktorer. 

 

3.3 Vad händer med löneandelen? 

 

Löneandelen definieras enligt: 

 

α =
wNN + wHH

Y
 

 

När vi presenterade arbetskraftsmarknaden visade vi att om mängden 

lågutbildad arbetskraft ökar globalt kommer wNN minska. Om allt 

annat är konstant minskar löneandelen och vid en jämförelse av två 

extrema länder, land A där N = 0 får vi ingen effekt alls medan 

land B där H = 0 kommer vi få stora effekter. Det här är grunden 

för vårt resonemang att andelen högutbildade bör påverka hur 

löneandelen förändras vid en ökning av lågutbildad arbetskraft i 

världen. 
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Nu är det inte så att BNP är konstant vid en minskning av wNN utan 

Y minskar. Frågan är hur mycket och det är ganska svårt att 

besvara. Men om vi gör som i vanlig analys av den korta sikten och 

håller alla andra produktionsfaktorer konstanta bör vi kunna anta 

att Y minskar mindre än wNN då företag först flyttar arbetskraften 

med lägst marginalprodukt till utlandet (det här kommer från 

antagandet om avtagande marginalprodukt, se matematik diagram 4). 

Det här visar att vårt jämviktsantagande för arbetskraftsmarknaden 

inte håller, utan den bör istället vara 
MPN

wN
=

MPNG

wNG
. Det här är 

däremot inte praktiskt att använda och gör analysen orimligt svår 

för en kandidatuppsats. Vi antar helt enkelt att MPN = MPNG. 

 

Om vi låter alla produktionsfaktorer variera kommer mängden 

kapital att minska. Huruvida r minskar är mer komplicerat, K för 

ett land är en sådan liten del av kapitalmarknaden att den inte 

rimligen påverkar r men samtidigt bör en global ökning av 

lågutbildad arbetskraft få effekten att K minskar i flertalet 

länder vilket gör att r minskar (tänk teori för perfekt konkurrens 

här). Den stora frågan blir nu om ∣∣Δ(wNN)∣∣ > ∣∣Δ(rK)∣∣. 

Hur den högutbildade arbetskraften påverkas är ännu mer 

komplicerat då en del av de lågutbildade kommer utbilda sig på 

grund av de ökande skillnaderna i real lön vilket ökar utbudet av 

H. 

 

Dessa frågor anser vi passar sig utmärkta att besvara i en D-

uppsats och vi lämnar de där. 
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4 Empiri 

4.1 Datamaterial 

 

Data över hur löneandelen av BNP har utvecklats mellan åren 1975-

2010 har vi hämtat från OECD. Data vi använt oss av visar hur 

löneandelen sett ut i hela ekonomin, vi har alltså valt att titta 

på utvecklingen inom alla sektorer, inte endast en. OECD har valt 

att beräkna löneandel som den årliga arbetsinkomstandelen, som 

avser löner och kollektiva avgifter. De har även korrigerat för 

egenföretagarnas årliga arbetsinkomst.  

OECD tillämpar en metod för att beräkna löneandelen för 

egenföretagare med hjälp av uppgifter om egenföretagarnas och 

löntagarens ålder, utbildning, kön, arbetstider etc. Justering 

måste göras då egenföretagarnas inkomst är en blandning av kapital 

och löneinkomst (Bengtsson, Erik, 2003). OECD använder data över 

löneandelen i olika branscher för att beräkna egenföretagarnas 

arbetsinkomst i respektive sektor efter hur höga lönerna är i 

sektorn (Bengtsson, Erik, 2003). 

 

Vi har två datamaterial över andelen högskoleutbildade som båda är 

hämtade från Världsbanken, Barro-Lee och IIASA/VID. Värdena mellan 

dataseten skiljer sig markant, vilket vi visar i en tabell i nästa 

avsnitt.  

Båda datamaterialen är 5 års data och beräknar andelen av 

populationen i åldern 25-65 med en högskoleutbildning. Metodik för 

uppskattning av datamaterialet finns hos respektive projekts 

hemsida.
3
 

 

Vi har med ytterligare tre variabler i vår ekonometriska modell, 

priset på kapital, öppenhet och BNP/per capita. Öppenhet beräknas 

                                                 
3 http://www.barrolee.com/ och http://datatopics.worldbank.org/Education/wProjQuery/IISASModel.aspx 
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som import + export över BNP. Data över import och export är 

hämtad från OECD. 

Priset på kapital är från Karabarbounis & Neiman (2014), beräknat 

som det inhemska priset på investeringar dividerat med det 

inhemska priset på konsumtion. 

 

Vi analyserar perioden 1975-2010 och utesluter alla OECD länder 

utan data eller uppskattade värden under denna period. Finland och 

Island saknar värden för andelen högskoleutbildade och är inte med 

i datamaterialet. För Grekland är löneandelen uppskattad ända fram 

till 2000 och vi bedömer att den är för osäker för att användas. 

Grekland och Island som vi valde att utesluta ur våra skattningar 

är två av ett fåtal länder som har sett en ökning av löneandelen 

idag jämfört med på mitten av 70-talet och 80- talet. Vårt 

slutliga datamaterial innehåller 18 länder. 

 

4.1.1 Kritik av datamaterial 

 

Löneandelen har minskat mycket under korta perioder vilket leder 

till att förändringen i löneandelen är högst känsligt för 

startdatum. Vi visar det med två diagram över löneandelens 

förändring, den ena beräknad för 1977-2010 och den andra 1980-

2010. 
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Figur 4: Förändring i löneandelen år 1977-2010 

 

Figur 5: Förändring i löneandelen år 1980-2010 

 

 

 

Barro-Lee antar i sitt datamaterial för andelen högskoleutbildade 

att en individs utbildningsnivå är oförändrad från 25 till 64 års 

ålder. Det bör resultera i systematisk underskattning av andelen 

med högskoleutbildning. 

När observationer saknades använder sig Barro-Lee av en framåt och 

bakåt estimering av folkräkningen/enkät observationerna för att 

estimera ett värde (Barro & Lee 2013).  
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Vi har tidigare nämnt att data över andelen högskoleutbildade 

skiljer sig markant mellan de olika datamaterialen. I nedanstående 

tabell illustreras skillnaderna mellan Barro-Lee och IIASA/VID för 

år 2010 med hjälp av 8 godtyckliga länder. Vi har också med OECD 

data som referens (OECD har endast data från år 2000), siffrorna 

är angivna i procent.  

Tabell 1: Jämförelse IIASA, BarroLee, OECD 

Country       IIASA/VID       Barro-Lee           OECD 

Australia 29,17 33,73 33,60 

Austria 17,23 14,36 19,28 

Denmark 25,31 18,90 33,26 

France 22,92 21,27 29,00 

Germany  23,02 19,29 26,60 

Sweden 24,10 25,27 34,17 

United Kingdom 26,12 20,57 38,18 

United States 28,09 53,96 41,66 

 

4.1.2 Varför vi valt att skatta med Barro Lee data 

 

I ”Reconstruction of Populations by Age, Sex and Level of 

Educational Attainment for 120 Countries for 1970-2000” (s.8), 

skriver man att det första och mest använda datamaterialet som 

visar hur stor andel i ett land som finns inom de olika 

utbildningsnivåerna utvecklades av Barro- Lee.  

I boken Long-Run Growth Forecasting står det att Barro-Lee 

datamaterialet har använts i det flesta studier om humankapital de 

senaste 13 åren (Bergheim, Stefan, 2008).   

Dessa två källor hävdar därmed att det mest använda datamaterialet 

är det från Barro-Lee. Detta gör att vi i fortsättningen kommer 

att skatta vår variabel andelen högskoleutbildade med 

datamaterialet från Barro-Lee istället för data från IIASA/VID.  
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4.1.3 Digression om löneutveckling för låg och högutbildade 

 

Vi postulerade tidigare att om vår modell är korrekt bör lönen för 

lågutbildade ha minskat medan lönen för högutbildade ökat i reala 

termer. Vi har inte tillgång till bra data över lön för låg och 

högutbildade men vi har gjort en enkel jämförelse av två, enligt 

oss, representativa grupper (ECB, ESA 95 Unit Labour Costs). 

Figur 6: Löneutveckling hög och lågutbildade 

 

 

Professionell består främst av högutbildade yrken och 

manufacturing består främst av lågutbildade yrken. På den 

vertikala axeln mäts lön för yrkesgruppen med ett index. Det 

framgår tydligt att personer inom ”manufacturing” har fått en 

lägre real lön de senaste 20 åren medan personer inom 

professionella tjänster har fått en ökad real lön. Det här stödjer 

vår modell då vi tidigare i uppsatsen förutspådde att detta bör 

hända om modellen håller. 
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4.2 Regressionsanalyser 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av våra skattningar, där 

vår beroendevariabel är löneandelen och de oberoende variablerna 

är: öppenhet, BNP per capita, andelen högskoleutbildade och pris 

på kapital.  

I tabellen nedan visas beskrivande statistik för de olika 

variablerna.  

Tabell 2: Beskrivande statistik 

Variabel Medelvärde Median värde Max värde Min värde Standardavvikelse 

Löneandelen 0,691706 0,683778 0,976519 0,515481 0,077562 

Öppenhet 0,768947 0,625558 3,107705 0,154775 0,519241 

Pris på kapital 0,864549 0,874654 1,117319 0,575426 0,121057 

% Högskoleutbildade 0,173324 0,161450 0,539600 0,02320 0,103310 

BNP per capita 26395,98 25372,30 68210,83 3522,85 10144,72 

 

4.2.1 Paneldata 

 

Vårt datamaterial innehåller både tidsseriedata och tvärsnittsdata 

dvs. vi använder oss av paneldata. Fördelen med att använda 

paneldata vid denna sorts studie är att vi får mer kvalitet och 

kvantitativ data i jämförelse med om bara tvärsnittsdata eller 

tidsseriedata används.  

Det finns två olika sorters paneldata, obalanserad och balanserad. 

I vårt fall har vi att göra med en balanserad panel, då vi har 

samma länder som undersök under samma tidsperiod (Gujarati, 

N,Porter, C, 2009).  

 

 

Det finns två lämpliga metoder att använda sig av vid skattning av 

paneldata, FEM och REM. Det går även att skatta med Pooled OLS, 

denna skattning är dock inte att föredra vid paneldata. De tre 

modeller presenteras i nedanstående avsnitt.  
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4.2.2 Pooled OLS Model 

 

Ett tillvägagångsätt för att skatta en modell är att göra en OLS 

skattning, där man slår samman alla observationer från paneldatan 

(därmed Pooled OLS). Problemet med att skatta paneldata med en OLS 

skattning är att resultaten inte kan jämföras mellan objekten 

(länderna) över tid (Gujarati, N,Porter, C, 2009). 

En annan konsekvens av att slå samman data med denna modell är att 

det finns en risk för att slumptermen korrelerar med 

regressorerna, vilket kan leda till att vi får icke-konsistenta 

och icke-väntevärdesriktiga skattningar av koefficienterna och 

autokorrelation (Gujarati, N,Porter, C, 2009).  

 

4.2.3 Fixed Effect Model (FEM)  

 

I en Fixed Effect Model får de olika objekten (länderna) ett eget 

intercept. Detta gör att skillnaderna mellan länderna fångas upp, 

vilket inte är möjligt med en Pooled OLS skattning.  

Det finns två olika modeller att skilja på, one-way-fixed effect 

model och two-way-fixed effect model. När intercepten varierar 

mellan objekten har vi en one-way-fixed effect model. Det är också 

möjligt att varje tidsperiod har ett eget intercept, detta då 

beroendevariabeln kan variera över tiden, vilket gör att 

tidsaspekten bör vara med. För att få med tidsaspekten används 

dummyvariabler. Denna modell kallas two-way-fixed effects model då 

den tillåter både individuella och tids effekter (Gujarati, 

N,Porter, C, 2009). 

 

4.2.4 Random Effect Model (REM)  

 

I Random Effect Model är interceptet ett medelvärde av alla 

objekts (länders) intercept, skillnaderna i intercepten hos 

länderna reflekteras i slumptermen.  

Slumptermen består därmed av två komponenter, skillnaden i 
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intercept och slumpkomponenten som varierar över tvärsnittet och 

tiden (Gujarati, N,Porter, C, 2009).  

 

4.2.5 Resultat av tre olika skattade modeller 

 

I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av de skattade 

resultaten från de tre olika modellerna, Pooled OLS, REM och FEM. 

Siffrorna som presenteras är koefficientvärden och inom parentesen 

presenteras p-värdet. Vår beroendevariabel är löneandelen. 

   

Tabell 3: Skattningar med OLS, REM och FEM 

Variabler     OLS-Barro Lee      REM-Barro Lee      FEM- Barro Lee 

Intercept        0,880607 0,794681 0,709611 

 

 (0,0000)***     (0,0000)***    (0,0000)*** 

Öppenhet        0,027391 0,01649 0,034014 

 

(0,0143)** (0,3445) (0,2015) 

Pris på kapital -0,041739 0,02313 0,081258 

 

(0,2818) (0,5612) (0,0920)* 

% Högskoleutbildade -0,020612 -0,074768 -0,139926 

 

(0,7076) (0,3297) (0,1666) 

BNP per capita -6,33E-06 -4,77E-06 -3,35E-06 

 

       (0,00000)***       (0,0000)***      (0,0000)*** 

    R2 0,636923 0,612396 0,881166 

Adjusted R2 0,622959 0,597489 0,852482 

F-statistic 45,61017 41,07884 30,71964 

Durbin-Watson 0,513278 1,19351 1,401874 

 

***1% signifikansnivå **5% signifikansnivå *10% signifikantnivå   
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4.2.6 Multikollinjäritet 

 

För att undersöka om skattningen uppvisar multikollinjäritet 

använder vi oss av ”auxiliary regressions”. I tabellen nedan 

presenteras resultaten.  

Tabell 4: Multikollinjäritet 

Regressand R2  k n F Kritiskt värde 

% Högskoleutbildade 0,482149 4 109 49,34605           2,45 

Öppenhet 0,406447 4 109 36,29278 2,45 

Pris på kapital 0,258652 4 109 18,49139 2,45 

BNP per capita 0,513517 4 109 55,94523 2,45 

 

Från tabellen utläses att F-värdena är signifikanta vid 5% 

signifikansnivå. Skattningen uppvisar multikollinjäritet. Vi anser 

att orsaken är för lite och bristfällig data, inte specifikations 

fel. Därmed väljer vi att inte göra något åt problemet (Gujarati, 

N,Porter, C, 2009).  

 

4.2.7 Hausmantest 

 

För att bestämma vilken av metoderna REM eller FEM som är mest 

lämplig gör vi ett Hausmantest, nollhypotesen är REM och 

alternativhypotesen är FEM. Vid ett signifikant p-värde ska FEM 

användas annars REM (Gujarati, N,Porter, C, 2009). 

I figuren nedan presenteras resultatet av Hausmantestet. 

Tabell 5: Hausmantest 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 5.625373 4 0.2289 
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Testet visar att vi inte kan förkasta nollhypotesen och därmed bör 

REM användas vid skattning av vårt datamaterial. Vi granskar 

därför REM skattningen och hur variablerna enligt skattningen 

påverkar löneandelen närmare. 

 

4.2.8 REM-skattningen 

 

I denna modell uppvisar endast variabeln BNP per capita 

signifikans. Resterande variabler, öppenhet, andelen 

högskoleutbildade och pris på kapital är inte signifikanta. 

BNP per capita och andelen högskoleutbildade visar en negativ 

påverkan på löneandelen. Enligt skattningen skulle en ökning i BNP 

per capita och andelen högskoleutbildade leda till en minskning i 

löneandelen.  

Öppenhet och pris på kapital visar en positiv påverkan på 

löneandelen. Det innebär att när öppenheten och priset på kapital 

ökar får vi en ökning i löneandelen.  

 

I REM skattningen får vi ett R2-värde på 0,61 samt ett Durbin 

Watson värde på 1,19. Det låga Durbin Watson värde kan tyda på 

autokorrelation. Vi har korrigerat bort autokorrelationen med 

White cross-section standard errors.  

En förutsättning för att använda White cross-section standard 

errors är att antalet observationer är många, vilket vårt 

datamaterial uppfyller.  
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Tabell 6: REM Skattning 

Variabler          Coefficient         Standardavvikelse          P-värde 

Intercept 0,794681 0,040380 0,0000 

Öppenhet 0,016490 0,013300 0,2178 

Pris på kapital 0,023130 0,031979 0,4711 

% Högskoleutbildade -0,074768 0,076810 0,3326 

BNP per capita           -4,77E-06 8,67E-07 0,0000 

    R2 0,612396 

  Adjusted R2 0,597489 

  F-statistic 41,07884 

  Durbin-Watson 1,19351 

   

I jämförelse med resultaten från REM utan korrigering ser vi ingen 

skillnad av signifikans och våra resultat står sig. 

4.3 Analys av Empiri 

 

Skattningen uppvisar inte några signifikanta variabler av 

intresse. Både öppenhet och andel högskoleutbildade har motsatt 

tecken jämfört med det förväntade. Priset på kapital beter sig som 

förväntat. 

Det skulle kunna vara så att bristen på data över tid är orsaken 

bakom de insignifikanta variablerna då vi har varit tvungna att 

använda oss av 5 års data på grund av Barro-Lee och IIASA/VID 

datamaterialet. Om data över andelen högutbildade fanns på 

årsbasis skulle vårt datamaterial öka i storleksordningen fem 

gånger.  

 

Motsatt tecken på variablerna anser vi kan förklaras av två 

faktorer. (1) dålig data över löneandelen och andelen 

högskoleutbildade vilket vi visade under rubriken Datamaterial. 

(2) homogent tvärsnitt, data över löneandel finns nästan exklusivt 

för OECD länder vilket består nästan uteslutande av rika 
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västländer som har genomgått liknande utveckling de senaste 50 

åren. T.ex. är det möjligt att andelen högskoleutbildade uppvisar 

motsatt tecken mot förväntat då utbildningsnivån i alla OECD 

länder har ökat i takt med BNP samtidigt som löneandelen minskat 

på grund av institutionella faktorer
4
 och teknologisk utveckling

5
. 

 

Vi drar slutsatsen att mer och bättre datamaterial över 

löneandelen och utbildningsnivån i länder behöver samlas in, men 

utöver det anser vi inte att vi kan dra några slutsatser från vårt 

datamaterial. 

 

  

                                                 
4
 T.ex. ökad rörlighet för kapital och arbetskraft 

5
 Vilket orsakat högre marginalproduktivitet för kapital (Karabarbounis & Neiman, 2014) 
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5 Slutsats 

 

Löneandelens förändring är ett nytt ämne inom nationalekonomin som 

saknar grundläggande teori om dess bestämningsfaktorer. Vi har i 

den här uppsatsen försökt bidra till den teoretiska utvecklingen 

om löneandelens bestämningsfaktorer.  

 

Vårt syfte har varit att förklara hur andelen högutbildade 

påverkar löneandelens förändring. Vi har skapat en enklare modell 

som tar hänsyn till olika sorters arbetskraft och visat med några 

enklare antagande om arbetskraft och kapitalmarknaden bör andelen 

högutbildade, åtminstone på kort sikt, göra löneandelen mindre 

känslig för utbudet av lågutbildad arbetskraft. 

 

Däremot har vi inte kunnat stödja hypotesen att förändringen av 

löneandelen blir mindre ju större andel av arbetskraften som är 

högutbildad i ett land. Det skulle kunna orsakas av osäkerhet 

kring korrekthet i datamaterialet över både löneandelen och 

utbildningsnivån för länder, vilket skulle då orsaka att vi inte 

kunnat uppnå signifikanta skattningar av andelen högutbildades 

påverkan på löneandelen. Vi ser här ett stort behov av bättre 

datainsamling inom OECD. 

 

Men från vår modell har vi kunnat förutsäga att om den någorlunda 

avspeglar verkligheten bör högutbildades reallön ökat mer än 

reallönen för lågutbildade. Vi presenterade kort i en digression 

enklare stöd för detta. 
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7 Appendix 

7.1.1 Bilaga 1: Variabelförteckning 

 

Y  = BNP 

A  = Total faktorproduktivitet 

K  = Kapital 

N  = Arbetskraft utan högskoleutbildning 

H  = Arbetskraft med högskoleutbildning 

α  = löneandelen av BNP 

r  = kostnad att hyra kapital 

wN  = lönekostnad för N 

wH  = lönekostnad för H 

SK = Utbud av kapital 

DK = Efterfrågan på kapital 

SN = Utbud av lågutbildad arbetskraft lokalt 

SNG = Utbud av lågutbildad arbetskraft globalt 

DN = Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft lokalt 

DNG = Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft globalt 

WNG = Lönekostnad för N på världsmarknaden 
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7.1.2 Bilaga 2: Skattning med IIASA/VID 
 

Här nedan presenteras skattningar där data över andelen 

högskoleutbildade är från IIASA/VID.  

 

Skattning med OLS:  

  

Dependent Variable: TLS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/02/14   Time: 15:51   

Sample (adjusted): 1971 2006   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 18   

Total panel (unbalanced) observations: 109  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.956205 0.044984 21.25674 0.0000 

OPEN 0.028182 0.009739 2.893802 0.0046 

P_K_ -0.107706 0.042588 -2.528998 0.0129 

IIASA -0.244115 0.089253 -2.735104 0.0073 

REAL_BNP_PPP -5.59E-06 5.87E-07 -9.522728 0.0000 
     
     R-squared 0.660826     Mean dependent var 0.681862 

Adjusted R-squared 0.647781     S.D. dependent var 0.068055 

S.E. of regression 0.040389     Akaike info criterion -3.535708 

Sum squared resid 0.169656     Schwarz criterion -3.412251 

Log likelihood 197.6961     Hannan-Quinn criter. -3.485642 

F-statistic 50.65685     Durbin-Watson stat 0.572629 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Skattning med FEM:  

 

Dependent Variable: TLS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/02/14   Time: 15:55   

Sample (adjusted): 1971 2006   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 18   

Total panel (unbalanced) observations: 109  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.766916 0.063504 12.07658 0.0000 

OPEN 0.027470 0.025312 1.085257 0.2808 

P_K_ 0.027963 0.049939 0.559950 0.5770 

IIASA -0.378699 0.125628 -3.014448 0.0034 

REAL_BNP_PPP -2.16E-06 1.18E-06 -1.833699 0.0701 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.889998     Mean dependent var 0.681862 

Adjusted R-squared 0.863446     S.D. dependent var 0.068055 

S.E. of regression 0.025149     Akaike info criterion -4.349795 

Sum squared resid 0.055024     Schwarz criterion -3.806587 

Log likelihood 259.0638     Hannan-Quinn criter. -4.129505 

F-statistic 33.51878     Durbin-Watson stat 1.567969 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Skattning med REM: 

  

Dependent Variable: TLS   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/02/14   Time: 15:53   

Sample (adjusted): 1971 2006   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 18   

Total panel (unbalanced) observations: 109  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.853371 0.051836 16.46304 0.0000 

OPEN 0.014884 0.015710 0.947445 0.3456 

P_K_ -0.029932 0.042885 -0.697958 0.4868 

IIASA -0.281861 0.101406 -2.779522 0.0065 

REAL_BNP_PPP -3.89E-06 8.55E-07 -4.552506 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.034749 0.6563 

Idiosyncratic random 0.025149 0.3437 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.635072     Mean dependent var 0.188250 

Adjusted R-squared 0.621036     S.D. dependent var 0.045639 

S.E. of regression 0.025581     Sum squared resid 0.068056 

F-statistic 45.24687     Durbin-Watson stat 1.296226 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.610740     Mean dependent var 0.681862 

Sum squared resid 0.194710     Durbin-Watson stat 0.453065 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


