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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges utrikeshandel har påverkat arbetskraftens 

sammansättning. Det är viktigt att utreda då den internationella handeln ständigt ökar. Enligt 

handelsteori leder utrikeshandel till att produktion av varor och tjänster specialiseras efter de 

komparativa fördelar som förekommer. I Sveriges fall innebär det specialisering mot 

kapitalintensiv produktion vilket bör leda till en ökad efterfråga på högskoleutbildad 

arbetskraft.  

 

Syftet besvaras med hjälp av en ekonometrisk studie där data från svensk tillverkningsindustri 

för åren 1995 – 2005 struktureras som paneldata. Andelen importerade insatsvaror används 

som proxyvariabel för utrikeshandelns påverkan. Arbetskraftens sammansättning definieras 

som fördelningen mellan individer med och utan högskoleutbildning.  

 

Uppsatsens resultat är att utrikeshandel kan ha påverkat arbetskraftens sammansättning i 

tillverkningsindustrin då efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft har ökat under studerad 

tidsperiod. Kapitalintensiva näringsgrenar påverkas i lägre grad jämfört med 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar av en förändring i andelen importerade insatsvaror.  

 

 

 

Nyckelord: Utrikeshandel, komparativa fördelar, importerade insatsvaror, efterfrågan på 

arbetskraft, paneldata 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyse how Sweden’s foreign trade has affected the 

composition of the country’s workforce. International trade is growing constantly; therefore 

there is a need to understand the importance and consequences of this. According to trade 

theory, international trade will lead to specialisation of the production of goods and services 

towards areas where comparative advantages are prominent. In Sweden’s case, this means  

specialisation in capital-intensive production, which should increase the demand for skilled 

labour.  

 
An econometric study of the Swedish manufacturing industry for the years 1995 – 2005 is the 

basis for the study. Data is structured as panel data where the share of imported inputs is used 

as a proxy for the impact of foreign trade on the composition of the workforce. The 

composition consists of skilled and non-skilled labour.  

 

Results of this study demonstrate that foreign trade has affected the composition of the 

workforce in the manufacturing industry, as the demand for skilled labour has increased 

during the time period.  

 

 

 

Key words: Foreign trade, comparative advantages, imported inputs, labour demand, panel 

data  
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund  
Varje dag exporterar och importerar Sverige varor och tjänster för ungefär åtta miljarder 

svenska kronor (Kommerskollegium, 2015). Vilka varor som säljs respektive köps påverkar 

vilken typ av arbetskraft som efterfrågas i svensk produktion.  

 

För omkring tvåhundra år sedan beskrev Ricardo handelsteorin om att länder borde utnyttja 

sina komparativa fördelar för att specialisera sin produktion och sedan utbyta varor med 

varandra (Sandmo, 2011). Drygt hundra år senare utvecklade Heckscher och Ohlin teorin 

genom att inkludera faktortillgångar, arbete och kapital, i modellen (Heckscher, 1991). På 

senare tid anses kapital utgöras av både real- och humankapital där utbildning inkluderas i den 

senare (se exempelvis Kleen et al. 2006).  

 

Sverige har traditionellt sett haft komparativa fördelar inom kapitalintensiv produktion 

(Lundberg, 1990). Om så är fallet bör produktionen specialiseras i den riktningen. Samtidigt 

bör import av varor komma från länder där produktionen är mer arbetskraftsintensiv.  För att 

undersöka om den svenska produktionen har blivit mer eller mindre kapitalintensiv kan 

mängden importerade insatsvaror studeras. Anledningen är många varor som produceras i 

arbetskraftsintensiva länder importeras till kapitalintensiva länder för att användas som 

insatsvaror i produktionen av slutprodukter. Importerade insatsvaror används i flertalet studier 

som undersöker effekter av utrikeshandel (se exempelvis Geischecker (2002) och Biscourp 

och Kramarz (2007)).  

 

Tillverkningsindustrin har större möjligheter än tjänstesektorn att köpa in nödvändiga 

insatsvaror från andra länder (Svensson, 2009) vilket gör den passande för studier 

kringeffekter av förändrad mängd importerade insatsvaror. Produktion som utför fysisk eller 

kemisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till nya produkter tillhör svensk 

tillverkningsindustri enligt SCB (2007).  

 

Beroende på om produktionen är kapital- eller arbetskraftsintensiv så påverkas vilken typ av 

arbetskraft som efterfrågas. Enligt handelsteori innebär en specialisering mot kapitalintensiv 

produktion att efterfrågan på humankapital, i form av utbildad arbetskraft, ökar (Ekholm & 

Hakkala, 2006). Ofta används en avslutad högskoleutbildning som mått för när individer 



	  
9	  

anses utbildade (se exempelvis Falk & Koebel (2002)). Efterfrågan på individer med 

högskoleutbildning bör således öka om produktionen specialiserats till att vara mer 

kapitalintensiv. Det innebär att arbetskraftens sammansättning kan förändras till följd av 

utrikeshandel.1  

1.2 Problemformulering 
Att inte förstå hur efterfrågan på svensk arbetskraft påverkas av utrikeshandel utgör ett 

problem då anpassning till framtida förutsättningar försvåras. Detta är speciellt viktigt då 

internationell handel ständigt ökar. Om Sveriges produktion blir mer kapitalintensiv till följd 

av utrikeshandel så förutspår handelsteori att efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft 

kommer att öka men tidigare forskning på området har fått varierande resultat (se exempelvis 

Hijzen et al. (2005) och Falk & Koebel (2002)). Det motiverar att ytterligare undersöka 

sambandet.  

1.3 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur Sveriges utrikeshandel har påverkat 

arbetskraftens sammansättning i svensk tillverkningsindustri för att kunna användas som 

underlag vid policyutveckling.   

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur påverkar utrikeshandel arbetskraftens sammansättning? 

• Påverkas kapital- och arbetskraftsintensiva industrier på olika sätt?  

• Förändras tillväxttakten under tidsperioden?  

1.4 Genomförande 
Uppsatsens syfte besvaras med hjälp av en ekonometrisk studie där sju poolade OLS-modeller 

skattas i Eviews 7 och tolkas. Datamaterialet som ligger till grund för studien är strukturerat 

som paneldata och utgörs av årliga observationer. Materialet studeras i sin helhet, uppdelat 

mellan kapital- och arbetskraftsintensiva industrier samt som differentierat för att undersöka 

tillväxttakten. Data är inhämtat från SCB och Tillväxtanalys.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I uppsatsen definieras arbetskraftens sammansättning genomgående som fördelningen mellan individer med 
och utan högskoleutbildning.  
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1.5 Avgränsningar 
Andel importerade insatsvaror används som proxyvariabel för offshoring samt internationell 

outsourcing. Offshoring innebär utflytt av produktion utanför Sveriges gränser och 

internationell outsourcing är utläggning av verksamhet på tredje part utomlands. I uppsatsen 

utgör dessa utrikeshandel och benämns tillsammans som utflyttad produktion. Undersökt 

tidsperiod är begränsad till åren 1995-2005 på grund av att nyare data ej är jämförbar med 

tidigare.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH TIDIGARE STUDIER 
2.1 Handelsteori  
I början av 1800-talet utvecklade Ricardo handelsteorin om komparativa fördelar. Teorin 

illustreras i tabell 1 med ett enkelt exempel som visar hur det är alternativkostnaden som 

avgör hur ett land ska specialisera sin produktion:  

 
Tabell 1: Absoluta och relativa fördelar 

 Järn kg/h Tyg m/h Alternativkostnad 

Sverige 0,6 0,5 1,2 

Storbritannien 0,3 0,4 0,75 
 

(Hansson, 2007.) Omarbetad av uppsatsens författare.  

 

Sverige har absoluta fördelar i produktionen av både järn och tyg. Om Sverige väljer att öka 

järnproduktionen med en timme så vinner man 0,6 kg järn men förlorar 0,5 meter tyg, alltså 

0,6 dividerat med 0,5 vilket ger alternativkostnaden 1,2. Om Storbritannien väljer samma 

strategi blir alternativkostnaden 0,75 vilket är lägre än Sveriges. Det innebär att Storbritannien 

har komparativa fördelar inom tygproduktion och Sverige inom järnproduktion. Ricardos 

teori bygger alltså på relativa fördelar och det är dessa som avgör hur ett land bör specialisera 

sin produktion för att sedan byta varor med varandra (Hansson, 2007).   

 

De svenska ekonomerna Heckscher och Ohlin utvecklade Ricardos teori genom att inkludera 

produktionsfaktorer, arbete och kapital, i modellen (Marrewijk, 2002). Heckscher-Ohlin-

teorin innebär att varor som kräver stor insats av den produktionsfaktor som det finns relativt 

gott om ska exporteras och på samma sätt ska varor som produceras i ett annat land med hjälp 

av den andra produktionsfaktorn importeras. Det beror på att den knappa resursen har ett 

högre inhemskt pris vilket leder till högre kostnader i produktionen (Hansson, 2007). Att vissa 

länder ofta benämns som låglöneländer beror på att arbetskraften är resursen som det finns 

gott om och därför är relativt billig då utbudet är större.  

 

Ricardos ursprungliga teori och Heckscher-Ohlins vidareutveckling bidrar tillsammans till att 

förklara länders specialiseringsmönster. Sammantaget handlar det om att länder bör 

specialisera sin produktion till områden där de har relativa, komparativa fördelar för att sedan 

byta varor med varandra. Med tiden har teorierna utvecklats och ett viktigt tillägg från de 
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ursprungliga versionerna är att idag anses kapital utgöras av både real- och humankapital, till 

skillnad mot de ursprungliga versionerna (Ekholm & Hakkala, 2006).  

 

Teorierna har flera antaganden som har gjort att deras verklighetsförankring ibland har 

ifrågasatts – bland annat frånvaro av marknadsimperfektioner, full konkurrens och möjlighet 

till fullskalig specialisering (se exempelvis David & Mishra, (2007)). Ett exempel är när 

nationalekonomen Leontief år 1953 visade att USA exporterade mer arbetskraftsintensiva 

varor än vad som importerades trots att landet vid tidpunkten hade större tillgångar på kapital 

relativt sina handelspartners. Ett beteende som alltså gick tvärtemot Heckscher-Ohlin-teorin. 

Förklaringen på senare tid har varit att Leontief inte inkluderade humankapital i kapital och 

att arbetskraften i USA vid den tidpunkten var mer välutbildad än i andra länder (Kleen et al. 

2006). Varorna som exporterades var alltså i själva verket mer kapitalintensiva enligt senare 

definitioner. På så vis behöver inte Leontief-paradoxen motsäga Heckscher-Ohlin.  

 

Något som inte talar för Ricardos och Heckscher-Ohlins teorier är att empirisk forskning inte 

har hittat entydiga resultat om att det har skett någon nämnvärd specialisering i länders 

produktion mot specifika sektorer (se exempelvis Desjonqueres et al. 1999).  

2.2 Tidigare studier  
Handelsteori förklarar varför internationell handel förekommer och kan användas för att 

avgöra vilka produkter inom ett land som är lämpliga för export respektive import. För att 

relatera handelsteorier till arbetskraftens sammansättning presenteras empiriska studier som 

har undersökt hur utrikeshandel påverkar efterfrågan på arbetskraft.  

 

För att undersöka om ett lands produktion har blivit mer eller mindre kapitalintensiv studeras 

ofta andelen importerade insatsvaror (se exempelvis Geischecker (2002) eller Biscourp och 

Kramarz (2007)). Anledningen är att många varor som produceras i arbetskraftsintensiva 

länder importeras till kapitalintensiva länder för att användas som insatsvaror i produktionen 

av slutprodukter. Ökad kapitalintensiv produktion bör därför öka efterfrågan på humankapital 

i form av utbildad arbetskraft (Ekholm & Hakkala, 2006). I empiriska studier definieras ofta 

individer som utbildade om de har avslutat en högskoleutbildning (se exempelvis Falk & 

Koebel (2002)).  
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Ekholm och Hakkala (2006) undersöker det ovan nämnda sambandet mellan importerade 

insatsvaror och efterfrågan på arbetskraft i Sverige med hjälp av data från så kallade Input-

Output-matriser. Leontief utvecklade detta analysverktyg där flöden av varor registreras 

simultant i en matris, till slutlig produktion eller fortsatt som insatsvaror (Leontief, 2004). För 

att bedöma effekten av importerade insatsvaror beräknar Ekholm och Hakkala elasticiteter 

som visar hur mycket efterfrågan på arbetskraft förändras när andelen importerade insatsvaror 

ökar med en procentenhet. Arbetskraften delas in efter grundskole-, gymnasie- och 

högskoleutbildning. Resultatet visar att en ökning i andelen importerade insatsvaror med en 

tiondels procentenhet innebär att efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft ökar med cirka 

0,55 procent. Efterfrågan på arbetskraft med gymnasieutbildning minskar istället med cirka 

0,35 procent. Att framförallt gymnasieutbildad arbetskraft drabbas negativt kan enligt Ekholm 

och Hakkala bero på den svenska arbetsmarknadens struktur med bland annat 

turordningsregler. Det är troligt att fler äldre arbetstagare enbart har grundskoleutbildning 

men dessa kan ändå lättare behålla sina jobb. 2 Studiens resultat beror till stor del på 

effekterna av import från länder i Central- och Östeuropa.  

 

Central- och Östeuropa var i fokus även i Abraham och Koenings studie från år 2004. Syftet 

var att utreda effekterna av en öppen marknad mot Central- och Östeuropa inför EU-

utvidgningen. Anledningen var att arbetskraftskostnader var betydligt lägre där än i resterande 

Europa. Författarna ger rekommendationen att EU borde bemöta den nya situationen genom 

att koncentrera sin produktion till kapitalintensiva sektorer. Rekommendationen baseras bland 

annat på en studie gjord av Aiginger et al. (1995) som fann ökad risk för arbetslöshet hos den 

lågutbildade arbetskraften till följd av en mer öppen EU-marknad.  
 

Biscourp och Kramarz (2007) undersöker företag i Frankrike och skiljer mellan import av 

insatsvaror och slutprodukter från kapital- och arbetskraftsintensiva länder.  Resultatet visar 

att ökad import av framförallt slutprodukter minskar antalet jobb för lågutbildade i de franska 

företagen. Storleken på företagen verkar ha betydelse då effekterna är större för större företag.  

Även Grossman och Helpman (2002) undersöker om företagens storlek påverkar mängden 

utflyttad produktion. Med hjälp av data för omsättning finner författarna att större industrier 

tenderar att flytta produktion i större omfattning jämfört med mindre motsvarigheter. Falk och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler enligt 22 § Lagen 
om anställningsskydd (LAS) (www.lagen.nu). Turordningsreglerna innebär i praktiken att den som blivit 
anställd sist får gå först.  
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Koebel (2002) undersöker liknande effekter i Tyskland under perioden år 1978-1990 med 

hjälp av data om importerade insatsvaror. Studiens resultat finner stöd för att ökad efterfråga 

på importerade insatsvaror framförallt orsakas av ökad omsättning snarare än specialisering. 

 

Hijzen et al. (2005) undersöker istället relationen mellan utflyttad produktion och efterfrågan 

på olika typer av arbetskraft i Storbritannien. Input-Output-matriser för insatsvaror i 

tillverkningsindustrin används och resultatet visar att efterfrågan på lågutbildad arbetskraft 

påverkas negativt av internationell handel. Harrisson et al. (2006) undersöker effekter av att 

ha dotterbolag placerat i ett arbetskraftsintensivt land och får resultatet att arbetskraften i 

hemmaföretaget främst substitueras, till skillnad från kompletteras, av arbetskraft i 

dotterbolaget.   

 

Hansson (2000) påpekar att handelns påverkan på efterfrågan av arbetskraft är liten jämfört 

med teknologisk utveckling. Även Ekholm och Hakkala (2006) finner effekten att en procents 

ökning i utgifter för forskning och utveckling (FoU) leder till ökad efterfråga på arbetskraft 

med högskoleutbildning med 1,5 till 2,3 procent. Anderton et al. (2001) visar hur teknologisk 

utveckling, approximerad som patentverksamhet och utgifter på FoU, står för över hälften av 

den genomsnittliga ökningen av sysselsättningsojämlikhet mellan låg- och högutbildad 

arbetskraft i Sverige.  

 

Trots utvidgningen av EU och ökad globalisering så handlar industrialiserade länder som 

Sverige i majoritet med andra industrialiserade länder. År 2005 gick 78 procent av Sveriges 

export (mkr) till länder i Västeuropa, Nordamerika, Japan, Australien och Nya Zeeland. 

Samma år kom 80 procent av Sveriges import från samma länder. Import från Kina utgjorde 

knappt 6 procent (Ekholm & Hakkala, 2006). År 2014 var Sveriges största handelspartners för 

export länder i Västeuropa, USA och Kina på en tionde plats. För import utgjordes istället 

topp tio-placeringarna av länder i Västeuropa förutom Kina på en femte plats (SCB, 2015).  

 

Resultaten från empiriska studier är således av skiftande karaktär. Många studier använder 

importerade insatsvaror för att mäta utrikeshandeln men effekterna varierar mellan 

tidsperioder och geografiska områden. När effekter väl har hittats har de oftast varit små och 

har omväxlande följt handelsteorins mönster. De motsägelsefulla resultaten motiverar att 

ytterligare utreda hur Sveriges utrikeshandel har påverkat arbetskraftens sammansättning.  
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3. METOD  
 

3.1 Estimeringsmetod 
För att besvara uppsatsens syfte observeras näringsgrenar inom svensk tillverkningsindustri 

över tid vilket innebär att en paneldatamodell är lämplig. Paneldata kan skattas på tre olika 

sätt: poolad OLS, fixed effects model (FE-modell) eller random effects model (RE-modell). 

Poolad OLS innebär att enkel linjär regression appliceras på paneldata och kan illustreras med 

följande ekvation (Gujarati & Porter, 2009):  

 
Formel 1: Poolad OLS 

Yit = α + β1Xit + εit 

 

Där α är ett intercept, Xit är en vektor med förklaringsvariabler och εit en oberoende 

slumpterm. Indexeringen it innebär att variablerna varierar mellan individer och över tid. 

Noterbart är att betakoefficienten inte har några index. Alltså antas koefficienterna vara 

samma för alla observerade individer över tid vilket innebär att heterogenitet mellan individer 

inte tillåts i modellen.  

 

En poolad OLS-regression har valts ut som mest lämplig för uppsatsen datamaterial då 

studerade näringsgrenar alla tillhör kategorin tillverkning och därför kan anses tillräckligt 

homogena som grupp. Dock kan det existera heterogenitet mellan två olika grupper i 

datamaterialet, kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. För att observera om 

skillnader mellan dessa grupper existerar är det lämpligt att inkludera en interaktionsvariabel 

istället för att använda en FE-modell som tillåter för heterogenitet mellan alla enskilda 

näringsgrenar. Då datamaterialet inte är ett randomiserat urval ur en större population så är 

poolad OLS att föredra framför en RE-modell.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Näringsgrenar 
De näringsgrenar som studeras ligger under rubriceringen tillverkningsindustri i SCB:s 

databas.3  Klassificeringarna över vilka näringsgrenar som ingår i tillverkning har gjorts om år 

1992, 2002 samt 2007 och förkortas SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning). På 

grund av stora förändringar i indelningen efter år 2005 används SNI 02 i uppsatsen vilket 

begränsar undersökt tidsperiod till år 1995 – 2005. Tillverkningsindustrin valdes då ingående 

näringsgrenar har större möjligheter än exempelvis tjänstesektorn att köpa in nödvändiga 

insatsvaror från andra länder (Svensson, 2009). Tillverkning utgörs av följande näringsgrenar:    
 

Tabell 2: Tillverkningsindustrins näringsgrenar 

(SCB, 2015) 
 

3.3.2 Modellspecifikationer 
Nedan beskrivs de modeller som skattas för att undersöka relationen mellan Sveriges 

utrikeshandel och arbetskraftens sammansättning.  Ingående variabler presenteras kortfattat i 

tabell 3 på nästa sida och mer utförligt i kapitel 4. Totalt skattas sju modeller som redovisas i 

tre olika tabeller. I den första tabellen studeras materialet i sin helhet och i den andra tabellen 

undersöks skillnader mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. I den sista 

tabellen redovisas två tillväxtmodeller med syftet att undersöka förändringstakten. Då det inte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  SCB klassificerar tillverkning som fysisk eller kemisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till 
nya produkter (SCB, 2007). Processen kan resultera i färdiga produkter eller insatsvaror som är ämnade att ingå i 
ytterligare tillverkning.	  

  Näringsgren 
  Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 
  Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 
  Industri för trä och varor av trä, kork, rotting, ej möbler 
  Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
  Stål- och metallverk 
  Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
  Förlag: grafisk och annan reproduktionsindustri 
  Kemisk industri: stenkolsproduktion, petroleumproduktion samt kärnbränslen 
  Gummi- och plastvaruindustri 
  Jord- och stenvaruindustri 
  Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 
  Industri för el- och optikprodukter 
  Transportmedelsindustri 
  Övrig tillverkningsindustri 
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går att utföra ett VIF-test för paneldata i Eviwes testas datamaterialet för multikollinjäritet 

med hjälp av en korrelationsmatris.4  

 
Tabell 3: Variabelnamn och förklaring 

  Variabel Förklaring         

  UTB Andel anställda med högskoleutbildning inom näringsgren   

  INS Andel importerade insatsvaror inom näringsgren     

  INV Investeringar i maskiner och inventarier som andel av näringsgrens omsättning  

  OMS Näringsgrens omsättning       
  UTL Anställda i svenska dotterbolag utomlands inom näringsgren    

  FOU Andel av omsättning som spenderas på forskning och utveckling   

  DUM Dummyvariabel som definierar kapitalintensiva näringsgrenar   

  INT Interaktionsvariabel: skapad som INS*DUM      
  LINS Andel importerade insatsvaror inom näringsgren, laggad ett år   

              
 

Omsättning och anställda i dotterbolag utgörs av den naturliga logaritmen av variabeln och 

övriga variabler som andelar. Alla variabler kan således tolkas i procentuell förändring.  

 
Formel 2: Modell 1.1 

• !"#!"  = α + !!!"#!"+  !!"                      
 

I modell 1.1 inkluderas importerade insatsvaror som enskild förklaringsvariabel för att studera 

om variabeln påverkar beroendevariabeln i frånvaro av andra förklarande variabler.  
 
Formel 3: Modell 1.2 

• !"#!"  = α +!!!"#!" + !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!"+  !!"                                                                  

 

I modell 1.2 inkluderas kontrollvariabler för att kontrollera för signifikans vid närvaro av 

andra variabler. I korrelationsmatrisen syns dock att importerade insatsvaror och FoU 

korrelerar i så hög grad att det finns risk för problem med multikollinjäritet. 5 Att inkludera 

förklaringsvariabler som är starkt korrelerade med varandra skapar problem då det är svårt att 

urskilja vilken förklaringsvariabel som påverkar beroendevariabeln och i vilken omfattning 

(Westerlund, 2005).  Tidigare forskning har funnit att både utrikeshandel och teknologisk 

utveckling påverkar arbetskraften på liknande sätt. FoU plockas därför bort ur modellen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Se appendix A.  
5 Se appendix A.  
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Formel 4: Modell 1.3 

• !"#!"  = α +!!!!"#!" + !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!"+  !!"                    

 

För att undersöka om förändringar i andelen importerade insatsvaror har en fördröjd effekt 

inkluderas istället en laggad variabel för importerade insatsvaror i modell 1.3. Laggen är en 

tidsperiod vilket motsvaras av ett år. Alltså studeras huruvida importerade insatsvaror har mer 

än en initial påverkan på andelen högskoleutbildade inom näringsgrenen.  

 

För att verifiera resultaten i modell 1.1-1.3 genomförs skattningar av ovanstående modeller 

där beroendevariabeln har vänts till att vara andelen anställda utan högskoleutbildning. 

Samma värden uppnås då fast med omvända tecken vilket styrker resultaten.6  

 
Formel 5: Modell 2.1 

• !"#!"   = α +!!!"#!" + !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!" +  !!"                  

 

I modell 2.1 inkluderas en dummyvariabel för kapitalintensiva näringsgrenar samt en 

interaktionsvariabel till modellen för att undersöka om det finns en skillnad i hur kapital- och 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar påverkas av andelen importerade insatsvaror. 

 
Formel 6: Modell 2.2 

• !"#!"   = α +!!!!"#!" + !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!"+ !!!"#!" +  !!"                  

 

I modell 2.2 inkluderas istället en laggad variabel för insatsvaror. Skillnaden mot modell 1.3 

är att materialet tillåts skilja på arbetskrafts- och kapitalintensiva näringsgrenar och kan 

beräkna skillnader i effekter mellan de två grupperna.  

 

För att kontrollera om skillnaderna mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar 

är signifikanta i modell 2.1 och 2.2 genomförs en skattning med en dummyvariabel för 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar samt med en beroendevariabel där andelen är anställda 

utan högskoleutbildning. Samma värden uppnås då fast med omvända tecken vilket styrker 

resultaten.7  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Se appendix A. 
7 Se appendix A.	  	  
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Formel 7: Modell 3.1 

• !"#$!"   = α +!!!!"#!" + !!!"#$!"+ !!!"#$!"+ !!!"#$!"+ +!!!"#$!"+   !!"                  

 

För att undersöka tillväxten har variablerna differentierats för att därefter skattas i modell 3.1. 

FoU inkluderas i denna modell då den i differentierad form inte visade på samma nivå av 

multikollinjäritet med variabeln för insatsvaror.8   
 
Formel 8: Modell 3.2 

• !"#$!"   = α +!!!!"#!" + !!!"#$!"+ !!!"#$!"+ !!!"#$!"+ +!!!"#$!"+ !!!"#!"+ !!!"#!" +  !!"        
                 

I den sista modellen i inkluderas även interaktionsvariabeln för att undersöka om det finns 

skillnader i tillväxttakt mellan de olika grupperna av näringsgrenar.  

 

För att verifiera resultaten i modell 3.1 och 3.2 genomförs en skattningmed en 

dummyvariabel för arbetskraftsintensiva näringsgrenar samt med en beroendevariabel där 

andelen är anställda utan högskoleutbildning. Samma värden uppnås då fast med omvända 

tecken vilket styrker resultaten.9  

 

Alla variabler beskrivs i detalj i kapitel 4.  

 

3.2 Metodkritik  
Datamaterialet som sammanställts har sannolikt problem med autokorrelation och 

heteroskedasticitet. Autokorrelation innebär att det existerar en korrelation över tiden och 

heteroskedasticitet att residualvariansen inte är konstant (Westerlund, 2005). Problem med 

autokorrelation är vanligt förekommande i datamaterial som sträcker sig över flera 

tidsperioder då observationer en tidpunkt ofta påverkar observationer i nästkommande. 

Förekomst av autokorrelation och heteroskedasticitet innebär att skattningarna blir mindre 

effektiva (större varianser). För att åtgärda problemet har materialet delvis korrigerats genom 

att beräkna robusta standardavvikelser med White Cross Section i Eviews. Ett annat 

antagande som ligger till grund för en poolad OLS-modell är att residualerna är 

normalfördelade. Vid en grafisk analys av residualerna framkommer att dessa inte uppvisar en 

normalfördelning och värden för Skewness och Kurtosis bekräftar detta. 

Normalfördelningsantagandet kan ändå anses vara uppfyllt när stickprovet är tillräckligt stort, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Se appendix A.  
9 Se appendix A.	  	  
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i enlighet med normala gränsvärdessatsen. Observationerna i uppsatsens datamaterial (135 

stycken i modell ett-fem och 101 stycken i modell sex och sju) anses vara tillräckligt många 

för att kunna utföra inferens (Westerlund, 2005).  Panelen är balanserad med lika många 

observationer för varje variabel. För att rensa för årsspecifika effekter inkluderas 

dummyvariabler för åren som ingår i datamaterialet. På så vis påverkas inte modellen av 

effekter som är specifika för vissa år då dummyvariabeln absorberar dessa (Geischecker & 

Görg, 2004). 
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4. DATA 
I detta kapitel beskrivs och motiveras alla variabler som presenterades i metodkapitlet. Detta 

kapitel avslutas med diskussion kring begränsningar i datamaterialet och kring uppsatsens 

replikerbarhet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

4.1 Beroende- och huvudförklaringsvariabel 
 

Beroendevariabel: andel högskoleutbildade 

Uppsatsens beroendevariabel är en andel som skapas genom att dividera antalet anställda med 

avslutad, minst treårig, högskoleutbildning med det totala antalet anställda inom varje 

näringsgren.  Det teoretiska resonemanget bakom beroendevariabeln är att utrikeshandel kan 

innebära ökad kapitalintensiv produktion i Sverige vilket i sin tur bör leda till en ökad 

efterfråga på humankapital i form av högskoleutbildad arbetskraft (Ekholm & Hakkala, 

2006). Data är inhämtad från SCB och sträcker sig mellan åren 1995 och 2005 med årliga 

observationer. Om andelens värde är 0,5 innebär det att hälften av näringsgrenens anställda är 

högskoleutbildade.  

 

Huvudförklaringsvariabel: importerade insatsvaror 

Uppsatsens huvudförklaringsvariabel är en andel där antalet importerade insatsvaror divideras 

med det totala antalet insatsvaror per näringsgren. Anledningen till att inkludera variabeln är 

att om tillverkningsindustrin blir mer kapitalintensiv bör andelen importerade insatsvaror ha 

ökat under den studerade tidsperioden. Det beror på att många varor som produceras i 

arbetskraftsintensiva länder importeras till Sverige för att omvandlas till slutprodukter i mer 

kapitalintensiv produktion. Om värdet för andelen är 0,5 innebär det att hälften av 

produktionens insatsvaror importeras från utlandet. Att använda import av insatsvaror som 

mått har använts i flertalet tidigare studier, se exempelvis Falk och Kobel (2002).  

 

Data för insatsvaror är inhämtat från SCB och återfinns i så kallade Input-Output-tabeller. 

Input-Output-tabeller har publicerats vart femte år mellan år 1975 och år 2005. Sedan år 2008 

publiceras tabellerna varje år men då uppdelat efter SNI07 varför tabeller för år 1995, 2000 

och 2005 har valts ut. För att lösa problemet med saknade observationer utförs linjär 

interpolation i Excel för åren 1996-1999 samt 2001-2004. Linjär interpolation innebär att nya 

datapunkter beräknas för intervallen mellan befintliga värden. Bland annat Geischecker 

(2002) och Hijzen et al. (2005) använder Input-Output-tabeller för att studera förändringar i 
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andelen importerade insatsvaror. Nedan illustreras beroendevariabeln och 

huvudförklaringsvariabelns utveckling: 
 

Figur 1: Utveckling av beroendevariabel och huvudförklaringsvariabel år 1995 - 2005 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

   SCB, 2015  

 

I figuren syns att båda variabler utvecklas positivt under tidsperioden men också i liknande 

mönster. Det stödjer teorin om att det kan finnas en positiv effekt av importerade insatsvaror 

på andelen högskoleutbildade. Sambandet mellan variablerna är således intressant att 

undersöka ytterligare.  

4.2 Kontrollvariabler 
För att testa för signifikans vid närvaro av andra variabler samt för att undvika återkommande 

över- eller underskattningar av sambandet mellan importerade insatsvaror och 

beroendevariabeln, inkluderas ett antal kontrollvariabler i modellerna. På så vis minskas även 

problemet med så kallad Confounding bias vilket uppstår då utelämnade variabler påverkar 

både beroendevariabeln och förklaringsvariabler (Westerlund, 2005).   

 

Omsättning 

Variabeln inkluderas för att kontrollera om storleken på näringsgrenen har betydelse. Tidigare 

studier har funnit att större industrier tenderar att flytta produktion utomlands i större 

utsträckning (se exempelvis Grossman och Helpman (2002)). Data för omsättning per 

näringsgren är inhämtad från SCB och uttrycks i miljoner kronor. För göra variabeln 

jämförbar med övriga variabler utgörs omsättning av den naturliga logaritmen.  
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Anställda i utlandet  

Från Tillväxtanalys (2015) har data om svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 

inhämtats. Det innefattar koncerner där svenska ägare har minst femtio procent av röstvärdet i 

moderbolaget vid beslutssituationer. Variabeln inkluderas för att undersöka om anställda 

utomlands utgör komplement eller substitut till anställda med högskoleutbildning i Sverige. 

Exempelvis Harrisson et al. (2006) inkluderar anställda i dotterbolag utomlands i sin studie 

och finner att de främst fungerar som substitut vilket minskar efterfrågan på arbetskraft i 

hemmanationen. Variabeln utgörs av den naturliga logaritmen.  

 

Investeringar i maskiner och inventarier 

Om utrikeshandel leder till de specialiseringsmönster som handelsteori förutspår kan det 

förväntas att Sveriges produktion blir mer kapitalintensiv. I kapitalintensiva sektorer 

efterfrågas i första hand kapital i form av realkapital och humankapital. Realkapital är 

produktionsmedel i form av exempelvis fabriker, maskiner och verktyg. Ökad kapitalintensiv 

produktion bör således öka investeringarna i både real- och humankapital (Marrewijk, 2002).   

Data för investeringar i maskiner och inventarier är inhämtat från SCB för åren 1995 – 2005. 

Variabeln uttrycks som en andel genom att dividera investeringar med näringsgrenens 

omsättning.  

 

Forskning och utveckling 

Anledningen till att inkludera FoU som förklaringsvariabel är att teknisk utveckling i hög 

grad kan påverka arbetskraftens sammansättning. Exempelvis Ekholm och Hakkala (2006) 

hittar effekten att en procents ökning i FoU-utgifter leder till ökad efterfråga på arbetskraft 

med högskoleutbildning med mellan 1,5 och 2,3 procent. 

 

Datamaterialet är inhämtat från SCB där kostnader för FoU är uppdelat efter näringsgren i 

miljoner kronor. Data finns endast för vartannat år från och med år 1995 och därför har 

medelvärden beräknats för åren 1996, 1998, 2000, 2002 och 2004. Kostnader för FoU har 

dividerats med näringsgrenens omsättning för att uttrycka variabeln som en andel, detta för att 

mäta hur innovativ en näringsgren är jämfört med andra. Att uttrycka FoU som andel har 

tillämpats i tidigare forskning, se exempelvis Bandick et al. (2014). 
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Dummyvariabel för kapitalintensiva näringsgrenar 

En dummyvariabel inkluderas i modellen för att undersöka om det förekommer skillnader 

mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. Detta för att en indelning kan vara 

rimlig att anta enligt teori och tidigare forskning (se exempelvis Bandick et al. (2014)). 

Variabeln är utformad på så sätt att näringsgrenar där mindre än fem procent av omsättningen 

ägnas åt FoU har definierats som arbetskraftsintensiva och återstående som kapitalintensiva. 

Detta på grund av att stora utgifter på FoU ofta anses synonymt med kapitalintensiv 

produktion. Indelningen följer Bandick et al. (2014). Kapitalintensiva näringsgrenar har 

tilldelats värdet ett och arbetskraftsintensiva värdet noll. Uppdelningen redovisas i tabell 4: 

 
Tabell 4: Kapital- eller arbetskraftsintensiv näringsgren 

  Näringsgren Intensiv inom   
  Livsmedels-, dryckesvaru-, och tobaksindustri Arbetskraft   
  Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri Arbetskraft   
  Industri för trä och varor av trä, kork, rotting, ej möbler Arbetskraft   
  Massa-, pappers- och pappersvaruindustri Arbetskraft   
  Stål- och metallverk Arbetskraft   
  Industri för metallvaror utom maskiner och apparater Arbetskraft   
  Förlag: grafisk och annan reproduktionsindustri Kapital   
  Kemisk industri: stenkolsproduktion, petroleumproduktion samt kärnbränslen Kapital   
  Gummi- och plastvaruindustri Kapital   
  Jord- och stenvaruindustri Kapital   
  Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning Kapital   
  Industri för el- och optikprodukter Kapital   
  Transportmedelsindustri Kapital   
  Övrig tillverkningsindustri Kapital   
  

 

    

Åtta av fjorton näringsgrenar definieras som kapitalintensiva vilket kan stödja teorin om att 

Sverige har komparativa fördelar inom kapitalintensiv produktion.  

 

Interaktionsvariabel  

En interaktionsvariabel mäter hur två förklaringsvariabler påverkar varandra och sedan i sin 

tur hur de tillsammans påverkar beroendevariabeln. Att inkludera en interaktionsvariabel är 

vanligt i studier som undersöker om en specifik förklaringsvariabel påverkar datamaterial på 

olika sätt (se exempelvis Hasan et al. 2003).  I uppsatsen skiljer interaktionsvariabeln på hur 

andelen importerade insatsvaror påverkar kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. 
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Variabeln är konstruerad genom att multiplicera dummyvariabeln för kapitalintensiva 

näringsgrenar med variabeln för importerade insatsvaror.  

4.3 Beskrivande statistik 
Nedan följer en tabell med beskrivande statistik för alla variabler. Variablerna är angivna som 

andelar förutom omsättning och utlandsanställda som utgörs av den naturliga logaritmen. 
 

Tabell 5: Beskrivande statistik 

 
  Läges- och spridningsmått   

Variabel     Medelvärde       Maximum      Minimum       Standardfel 

Högskoleutbildade 0,180536 0,438972 0,067551 0,100109 

     Insatsvaror 0,360708 0,709882 0,139589 0,137236 

     Investeringar 0,036494 0,133069 0,009365 0,018820 

     Omsättning 11,31007 12,58498 9,46444 0,806847 

     Utlandsanställda 9,684621 12,1488 6,821107 1,525301 

     FoU 0,024455 0,108593 0,000164 0,030254 
          
 

I tabellen kan utläsas att spridningen mellan högsta- och lägstavärden är stor vilket tyder på 

stora skillnader mellan näringsgrenarna men i diagram över medelvärden för variablerna ser 

det ut som att det främst handlar om heterogenitet mellan två grupper i materialet, kapital- och 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar. 10  Det motiverar att inkludera ovan nämnda 

interaktionsvariabel i regressionsskattningarna.  

4.4 Begränsningar i datamaterialet  
Anledningen till den korta tidsperioden mellan år 1995-2005 är att omklassificeringar i SNI 

innebär att nyare data inte är jämförbar med äldre versioner. Alternativet hade varit att enbart 

använda data ifrån SNI07 men det hade inneburit en ännu kortare panel än vad som var 

möjligt med de äldre klassificeringarna. Studerad tidsperiod är elva år men då datamaterialet 

struktureras som en panel med flera näringsgrenar och variabler så blir det totala antalet 

observationer över hundra. Det ökar tillförlitligheten i studien då större stickprov generellt 

sett alltid är att föredra för stabilare skattningsresultat (Westerlund, 2005).  

Den linjära interpolation som genomförs utgör en begränsning då variansen för åren 1996-

1999 och 2001-2004 inte tas hänsyn till utan utjämnas. De interpolerade värdena kan därmed 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Se appendix B  
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tillskrivas högre signifikans än vad som är fallet i verkligheten. Trots detta så kan linjär 

interpolation anses vara bättre än att endast använda data för tre år vilket skulle begränsa 

mängden observationer i stor utsträckning. Exempelvis Ekholm och Hakkala (2006) använder 

sig av linjär interpolation för åren 1996 – 1999 i sin studie. Ett liknande resonemang berör de 

medelvärden som har beräknats för variabeln FoU.  

4.5 Replikerbarhet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Vetenskapsrådets rekommendationer för god forskningssed (2011) efterföljs genom att 

dokumentera arbetsprocessen noggrant samt öppet redovisa källor, metod och resultat. 

Datamaterialet är inhämtat från SCB och Tillväxtanalys, två av Sveriges statliga myndigheter 

för sammanställning av statistik, och har granskats kritiskt i samband med sammanställning. 

Reliabiliteten kan därför anses hög. Data ifrån dessa institutioner finns tillgänglig över lång 

tid vilket gör att replikat av regressionsskattningarna är möjliga att genomföra, nu och i 

framtiden. Variabeln importerade insatsvaror avser mäta utrikeshandelns förändring genom 

att uppskatta utflyttad produktion. Då variabeln endast visar på inflödet av insatsvaror så är 

det främst effekten av utflyttad produktion som redovisas och inte den faktiska utflyttade 

produktionen. Det innebär att variabelns validitet kan diskuteras men då den används 

genomgående i forskning på området kan valet av variabeln motiveras. Uppsatsens 

beroendevariabel ämnar att redovisa hur arbetskraftens sammansättning har förändrats men då 

det inte är definierat i datamaterialet vilka arbetssysslor som de anställda utför, är det svårt att 

avgöra om högskoleutbildning används i produktionsprocessen. Det kan likväl vara så att 

högskoleutbildade utför enklare sysslor. Det innebär att en uppdelning efter arbetssysslor 

skulle kunna öka variabelns validitet. Uppsatsens resultat baseras på data från 

tillverkningsindustrin vilken har stora möjligheter att flytta produktion. Generaliserbarheten 

för uppsatsens resultat kan därför vara begränsad då andra industrier har andra förutsättningar 

för att flytta produktion.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS   
 
Nedan presenteras resultaten från de sju modellskattningarna. I resultattabell 1 redovisas 

modell 1.1-1.3, i resultattabell 2 modell 2.1-2.2 och i resultattabell 3 modell 3.1-3.2. Kapitlet 

är uppdelat efter syftets frågeställningar.  

 
5.1 Hur påverkar utrikeshandel arbetskraftens sammansättning? 
I följande tabell redovisas skattningarna för modellerna som behandlar datamaterialet i sin 

helhet och inte skiljer på kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar.  

 
Tabell 6: Resultattabell 1 

  MODELL 1.1 1.2 1.3   
  Insatsvaror 0,379*** 0,364***     
    0,010 0,010     
  Investeringar                - 0,286      - 0,247   
      0,214 0,214   
  Omsättning   0,074***        0,074***   
      0,006 0,005   
  Utlandsanställda                - 0,008**      - 0,008**   
      -0,003 0,003   
  Laggad Insatsvaror          0,364***   
        0,012   
            
  År Ja Ja Ja   
            
  Observationer 135 135 135   
            
  Justerat R2 0,262 0,509 0,502   
           

* - Statistisk signifikans på 10 procents nivå. ** - Statistisk signifikans på 5 procents nivå. *** - Statistisk 
signifikans på 1 procents nivå. Standardfel anges under respektive koefficient. 

 

Modell 1.1  

Variabeln importerade insatsvaror blir signifikant och en procents ökning leder till att andelen 

högskoleutbildade ökar med cirka 0,38 procent. Det positiva sambandet kan indikera att 

svensk tillverkningsindustri förändringar sin arbetskraftssammansättning till följd av 

utrikeshandel. Det skulle då följa Heckscher-Ohlins teori om att specialisering ökar 

efterfrågan på den produktionsfaktor som det finns relativt gott om. Resultatet är i linje med 

exempelvis Hijzen et al. (2005). Förklaringsgraden är 0,26 vilket är lågt men logiskt då endast 

en förklaringsvariabel ingår i modellen. I nästa modell inkluderas kontrollvariabler.   
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Modell 1.2 

Importerade insatsvaror är fortfarande signifikant som förklaringsvariabel och har ett positivt 

samband med beroendevariabeln på 0,36 procent. Påverkan är alltså marginellt mindre med 

inkluderade kontrollvariabler.  

 

Omsättning är signifikant och har en positiv påverkan på 0,07 procent vilket indikerar att 

större näringsgrenar är mer benägna att ha fler högskoleutbildade anställda i sin produktion. 

Enligt Grossman och Helpman (2002) så tenderar större näringsgrenar att flytta ut sin 

produktion i större utsträckning jämfört med mindre. Skattningsresultatet kan förklaras av att 

stora näringsgrenar har stordriftsfördelar som innebär att de lättare kan flytta sin 

arbetskraftsintensiva produktion utomlands och på så sätt specialiserar sin produktion i 

Sverige.  

 

Variabeln för utlandsanställda är signifikant men har ett negativt samband på -0,008 procent 

med beroendevariabeln. Det antyder att om antalet anställda i utlandet ökar så minskar 

andelen högskoleutbildade i Sverige. Harrisson et al. (2006) konstaterar i sin studie att 

arbetskraft främst substitueras, till skillnad från kompletteras, när dotterbolaget är placerat i 

ett land med komparativa fördelar inom arbetskraftsintensiv produktion. Skattningsresultatet 

verkar följa detta mönster då tillverkningsindustrins näringsgrenar förefaller att substituera 

högskoleutbildade i Sverige med högskoleutbildade utomlands. Om det är så att andra länder 

har lägre alternativkostnader vad gäller kapitalintensiv produktion och humankapital så följer 

skattningsresultatet Heckscher-Ohlin-teorin. Då datamaterialet för utlandsanställda inte är 

uppdelat efter geografisk position kan det inte avgöras om de anställda är placerade i kapital- 

eller arbetskraftsintensiva länder men givet skattningsresultatet är det möjligt att 

tillverkningsindustrin flyttar produktion till andra kapitalintensiva länder. Därför kan Sveriges 

komparativa fördelar inom kapitalintensiv produktion ifrågasättas.  

 

Variabeln investeringar är insignifikant som förklaringsvariabel vilket innebär att hur mycket 

näringsgrenen investerar i maskiner och inventarier givet omsättning inte förklarar andelen 

högskoleutbildade i denna modell.   

 

I modell 1.2 har förklaringsgraden ökat vilket är logiskt då fler signifikanta 

förklaringsvariabler är inkluderade i modellen. Då importerade insatsvaror fortfarande är 
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signifikant och förklaringsgraden betydligt högre indikerar det att huvudförklaringsvariabeln 

är betydande för att förklara andel högskoleutbildade.   

 

Modell 1.3 

Importerade insatsvaror är signifikant som förklaringsvariabel även när variabeln är laggad en 

tidsperiod. Påverkan är marginellt mindre och resultatet innebär att insatsvaror inte endast 

påverkar initialt utan även minst en period framåt i tiden. Resultatet kan bero på en trögrörlig 

arbetsmarknad med bland annat turordningsregler vilket innebär att anpassning av 

arbetskraften inte sker direkt. Ekholm och Hakkala för ett liknande resonemang i deras studie 

från år 2006. Förklaringsgraden är likvärdig med modell 1.2.  Övriga skillnader från modell 

1.2 är endast marginella.  
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5.2 Påverkas kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar på olika sätt?  
I följande tabell redovisas skattningarna från modellerna som tillåter för skillnader mellan 

kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. Utifrån skattningsresultaten i resultattabell 1 

inkluderas kontrollvariabler direkt i modellerna.  
 

Tabell 7: Resultattabell 2 

 
  MODELL 2.1 2.2   
  Insatsvaror 0,417***     
    0,018     
  Interaktionsvariabel      - 0,251***     
    0,032     
  Investeringar 0,586*** 0,646***   
    0,155 0,162   
  Omsättning 0,086*** 0,087***   
    0,004 0,003   
  Utlandsanställda      - 0,018      - 0,018***   
    0,002 0,002   
  Dummy Kapitalintensiva 0,161*** 0,167***   
    0,010 0,011   
  Laggad Insatsvaror   0,424***   
      0,018   
  Laggad Interaktionsvariabel        - 0,269***   
      0,034   
          
  År Ja Ja   
          
  Observationer 135 135   
          
  Justerat R2 0,592 0,589   
          

* - Statistisk signifikans på 10 procents nivå. ** - Statistisk signifikans på 5 procents nivå. *** - Statistisk 
signifikans på 1 procents nivå. Standardfel anges under respektive koefficient. 

 

Modell 2.1  

Alla variabler blir signifikanta på 1 procents nivån. När modellen tillåts skilja på kapital- och 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar blir även variabeln investeringar signifikant samt att alla 

variabler får lägre p-värden. Det tyder på heterogenitet mellan kapital- och 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar vilket diskuterades i metodkapitlet.  Således bör en 

uppdelning mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar tillåtas för i skattningarna.  

 

Interaktionsvariabeln är signifikant på 1 procents nivån och förklarar hur kapitalintensiva 

näringsgrenar påverkas av variabeln insatsvaror jämfört med arbetskraftsintensiva. Variabeln 
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insatsvaror visar den totala effekten av importerade insatsvaror för arbetskraftsintensiva 

näringsgrenar (0,42).  Den totala effekten för kapitalintensiva näringsgrenar beräknas då 

genom att addera värdet för interaktionsvariabeln till värdet för insatsvaror vilket ger 

resultatet 0,17.11   

 

Både kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar påverkas alltså positivt av en förändring 

i importerade insatsvaror. Kapitalintensiva näringsgrenar påverkas dock i lägre grad. De 

positiva effekterna är i enlighet med Heckscher-Ohlin-teorin då båda anställer fler 

högskoleutbildade. Att kapitalintensiva näringsgrenar påverkas i lägre grad kan bero på en 

avtagande effekt i beroendevariabeln. Det resonemanget kan stödjas utifrån grafer över 

variablernas medelvärden där kapitalintensiva näringsgrenar har ett högre medelvärde för 

både andelen högskoleutbildade och andelen importerade insatsvaror.12 Grafernas utseende i 

samband med skattningsresultatet innebär att en avtagande effekt är en möjlig förklaring då 

kapitalintensiva har högre medelvärden men påverkas i lägre grad.  

 

En annan möjlig förklaring är att produktionen inom kapitalintensiva näringsgrenar ofta 

kräver mer komplicerade insatsvaror vilket arbetskraftsintensiva länder kan sakna kapacitet 

för att tillverka. Om möjligheten för tillverkning inte finns utomlands kommer produktionen 

fortsatt att ske hemma vilket kan förklara en lägre effekt för kapitalintensiva näringsgrenar. 

En utjämning mellan de olika typerna av näringsgrenar kan vara att förvänta då andelen 

högskoleutbildade inom arbetskraftsintensiva näringsgrenar närmar sig andelen för 

kapitalintensiv produktion. Arbetskraftsintensiv produktion vill också dra nytta av Sveriges 

komparativa fördelar inom kapitalintensiv produktion och kommer därför att försöka 

specialisera sig därefter. Arbetskraftsintensiva näringsgrenar kan dessutom tjäna mer på att 

flytta produktion till låglöneländer då deras andel av arbetskraft i produktionen är större. 

 

Variabeln investeringar blir signifikant på 1 procents nivån när interaktionsvariabeln 

inkluderas i modellen. Att variabeln nu blir signifikant jämfört med tidigare modeller tyder på 

att det finns signifikanta skillnader mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. 

Variabeln är positiv och påverkar beroendevariabeln med 0,59 procent. Det innebär att en 

ökning i investeringar som del av omsättning leder till en ökning i andelen högskoleutbildade. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 0,417 + (- 0,251) 
12 Se grafer appendix B.  
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Resultatet indikerar att en mer kapitalintensiv (realkapital) produktion leder till ökad 

efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft. Således kan real- och humankapital antas vara 

komplement till varandra.  

 

Omsättning har en marginellt större effekt jämfört med tidigare modeller. Variabeln är 

fortfarande signifikant på 1 procents nivån och effekten tolkas som tidigare att större 

omsättning innebär högre andel högskoleutbildade.  

 

Utlandsanställda är signifikant på 1 procents nivån och har en negativ påverkan med ca -0,02 

procent vilket är en större effekt än i modell 1.2. Resultatet kan i övrigt tolkas som i modell 

1.2 att högskoleutbildade som anställs utomlands kan innebära substitut för högskoleutbildade 

i Sverige. Vid en uppdelning mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenars 

medelvärden för variabeln i grafer syns att kapitalintensiva näringsgrenar har fler 

utlandsanställda. 13 Det indikerar att andra länder kan ha större komparativa fördelar inom 

kapitalintensiv produktion då skattningsresultatet är negativt.  

 

Förklaringsgraden är högre vilket indikerar att en modell med dummy och 

interaktionsvariabel förklarar beroendevariabeln bättre än modell 1.2.  

 

Modell 2.2  

Den laggade interaktionsvariabeln är signifikant på 1 procents nivån och uppvisar en total 

effekt för kapitalintensiva näringsgrenar på 0,16.14 För arbetskraftsintensiva näringsgrenar är 

den totala effekten 0,42. Detta innebär att effekten av importerade insatsvaror på 

beroendevariabeln är mindre för kapitalintensiva näringsgrenar även en tidsperiod bakåt i 

tiden. Detta följer resultatet i 2.1. Alltså existerar skillnader mellan kapital- och 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar även över tid. Resultatet i modell 2.2 är i linje med 

resultatet i modell 1.3 vilket också indikerade på en effekt över tid.  Övriga variabler är 

likvärdiga med de som skattas i modell 2.1 vilket tyder på att en laggad interaktionsvariabel 

inte påverkar övriga variabler i modellen. Även förklaringsgraden är likvärdig med modell 

2.1.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Se appendix B.  
14 0,424 + (- 0,269) 
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5.3 Förändras tillväxttakten under tidsperioden? 
I följande tabell redovisas tillväxtmodellerna som skattats med syftet att undersöka 

förändringstakten i beroendevariabeln.  
 

Tabell 8: Resultattabell 3 

  MODELL 3.1 3.2 
  Insatsvaror       - 0,129       - 0,320 
    0,200 0,231 

  Investeringar       - 0,256       - 0,281* 
    0,156 0,156 

  FoU         0,438         0,440 
    0,404 0,357 

  Omsättning       - 0,001       - 0,003 
    0,020 0,021 

  Utlandsanställda         0,0001         0,0001 
    0,004 0,003 

  Dummy Kapitalintensiva   0,003** 
      0,001 

  Interaktionsvariabel    0,146 
      0,146 

        
  År Ja Ja 
        
  Observationer 101 101 
        
  Justerat R2 0,209 0,251 

    
* - Statistisk signifikans på 10 procents nivå. ** - Statistisk signifikans på 5 procents nivå. *** - Statistisk 

signifikans på 1 procents nivå. Standardfel anges under respektive koefficient. 
 

Modell 3.1 

Som syns i tabellen blir alla variabler i modell 3.1 insignifikanta. En korrelationsmatris 

uppvisar inga höga värden och ingen av variablerna behöver därför plockas bort ur 

modellen.15 Modellen är därför inte användbar för att förklara tillväxten i beroendevariabeln.   

 

Modell 3.2 

Skillnader i tillväxt mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar undersöks genom 

att inkludera en dummy och en interaktionsvariabel i modell 3.2. Det är endast investeringar 

och dummyvariabeln för kapitalintensiva näringsgrenar som blir signifikanta på 10- 

respektive 5-procents nivån. Dummyvariabelns värde är 0,003 vilket kan tolkas som att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Se appendix A. 
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kapitalintensiva har en något högre tillväxt i andelen högskoleutbildade. Resultatet kan följa 

Heckscher-Ohlins-teorin då de näringsgrenar som använder den produktionsfaktor som 

Sverige har relativt gott om, växer snabbare. I en graf över medelvärden av beroendevariabeln 

så ser det ut som att lutningen för högteknologiska näringsgrenar är brantare vilket följer 

regressionsskattningens resultat.16 En förklaring kan vara att kapitalintensiva näringsgrenar 

snabbare kan anställa fler högskoleutbildade då strukturer för det redan existerar.  

 

Investeringar har en negativ påverkan på beroendevariabeln med -0,28 procent. Det innebär 

att en ökning i tillväxttakten av investeringar i maskiner och inventarier som andel av 

omsättning påverkar tillväxttakten i beroendevariabeln negativt. Det kan bero på att 

investeringar kräver finansiella resurser som annars skulle kunna ha använts till att anställa 

fler högskoleutbildade något som hämmar tillväxttakten i beroendevariabeln.   

5.4 Sammanfattande analys 
När datamaterialet inte tillåts skilja mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar 

blir importerade insatsvaror signifikant som variabel för att förklara andelen 

högskoleutbildade, både i frånvaro och närvaro av kontrollvariabler samt som laggad en 

tidsperiod. När datamaterialet tillåts skilja mellan kapital- och arbetskraftsintensiva 

näringsgrenar visar det sig att andelen högskoleutbildade i kapitalintensiva näringsgrenar 

påverkas i lägre grad av en förändring i andelen importerade insatsvaror jämfört med 

arbetskraftsintensiva näringsgrenar. Angående tillväxttakten så blir inte importerade 

insatsvaror signifikant men kapitalintensiva näringsgrenar växer i högre takt i 

beroendevariabeln när datamaterialet tillåts skilja på de olika typerna av näringsgrenar. 

Sammantaget innebär resultatet att utrikeshandel kan ha gjort produktionen inom 

tillverkningsindustrin mer kapitalintensiv vilket har ökat efterfrågan på arbetskraft med 

högskoleutbildning under åren 1995-2005.  

 

 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Se appendix B. 
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6. POLICYIMPLIKATIONER   
Resultaten indikerar att efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft har ökat. De senaste 

decennierna har utrikeshandeln ökat globalt och om en sådan utveckling fortsätter bör Sverige 

anpassa arbetskraften efter den förändrade efterfrågan. För att lyckas är det viktigt att kapital 

och arbetskraft kan flöda fritt mellan verksamheter beroende på var komparativa fördelar 

förekommer. Uppsatsens resultat är i linje med viss forskning men går emot annan. 

Ytterligare studier krävs för mer definitiva slutsatser men utifrån uppsatsens resultat följer 

nedan förslag på hur en anpassning kan påbörjas. 

 

För att anpassa arbetskraften är möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning viktig. Statliga 

bidrag och förmånliga studielån som kopplas till vidarestudier är två sätt att uppmuntra sådan 

utveckling. En annan implikation av uppsatsens resultat är att efterfrågan på lågutbildad 

arbetskraft minskar och för dessa individer kan kvalificerade yrkesutbildningar (KY) vara ett 

alternativ som ökar humankapitalet. För att anpassa antalet utbildningsplatser och inriktningar 

bör arbetsgivare kommunicera vilken typ av arbetskraft som efterfrågas och kommer att 

efterfrågas i framtiden då utbildning tar tid. På så sätt kommer utbudet av arbetskraft att möta 

efterfrågan bättre.   

 

Uppsatsens resultat angående fördröjda effekter kan bero på en trögrörlig arbetsmarknad och 

många av arbetsmarknadens lagar och regler har stor betydelse för arbetskraftens flexibilitet. 

Grundtanken är att skydda arbetskraften men om reglerna istället innebär att utbudet inte 

anpassas till efterfrågan tillräckligt snabbt så kan Sveriges konkurrenskraft försvagas jämfört 

med andra länder. Mer flexibla lagar och regler kan således innebära att arbetskraftens 

sammansättning tillåts förändras i takt med efterfrågan vilket stärker Sveriges komparativa 

fördelar. Ett annat sätt att stärka Sveriges kapitalintensiva produktion är genom att investera i 

forskning och utveckling vilket kan stärka innovationstakten jämfört med andra länder. 

 

Då variabeln för utlandsanställda indikerar på substitution av högskoleutbildad arbetskraft är 

det viktigt att säkerställa att svensk utbildning är konkurrenskraftig jämfört med utbildning i 

andra länder. I internationella mätningar över världens bästa lärosäten är ofta endast ett fåtal 

svenska. För att öka konkurrenskraften kan en lösning vara att specialisera svensk utbildning 

genom att uppmuntra högskolor att fokusera sina resurser. Karolinska Institutet har en tydlig 



	  
36	  

medicinsk profil och kan statuera som exempel då det ofta hamnar högt på listan över 

världens bästa högskolor.17  

 

Tidigare studier på området utförda i andra länder har fått liknande resultat angående 

efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft. Det kan innebära att det uppstår konkurrens om 

högskoleutbildad arbetskraft och kapitalintensiv produktion. Det är därför viktigt att stärka 

Sveriges komparativa fördelar och konkurrenskraft vilket kan göras genom att identifiera 

produktion där störst komparativa fördelar föreligger och utveckla den verksamheten. 

Samtidigt bör ineffektiv produktion identifieras och minskas. Då Sverige är ett relativt litet 

land med begränsade resurser är denna typ av specialisering särskilt viktig. I annat fall finns 

risken för att substitutionen av högskoleutbildade utomlands kommer att fortsätta. En sådan 

utveckling kan innebära att Sveriges produktion hamnar i ett riskfyllt mellanläge där 

komparativa fördelar inte förekommer i arbetskraftsintensiv produktion och att de 

komparativa fördelarna i kapitalintensiv produktion inte är tillräckligt stora för att bibehålla 

konkurrenskraft.  

 

Om efterfrågan på lågutbildad arbetskraft minskar så kan det medföra att vissa grupper i 

samhället motsätter sig handel och öppenhet. Det är därför viktigt att anpassa Sverige efter 

förändrade förutsättningar som bland annat internationell handel orsakar, så att ingen 

missgynnas.  Strukturell omvandling tar tid och fler studier på området behövs för att avgöra 

hur en sådan anpassning ska se ut men utifrån uppsatsens resultat är ovanstående förslag 

möjliga alternativ.  

 

 

 

 

 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Se exempelvis Times Higher Education där KI är första svenska lärosäte på plats 44 (2015).   
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7. SLUTSATS 
Studien finner att utrikeshandel kan ha påverkat arbetskraftens sammansättning då efterfrågan 

på högskoleutbildad arbetskraft i svensk tillverkningsindustri har ökat under åren 1995-2005. 

Sambandet är positivt och signifikant med och utan kontrollvariabler, med fördröjda effekter 

och när datamaterialet är uppdelat mellan kapital- och arbetskraftsintensiva näringsgrenar. 

Kapitalintensiva näringsgrenar påverkas i lägre grad jämfört med arbetskraftsintensiva 

näringsgrenar av en förändring i andelen importerade insatsvaror. Kapitalintensiva 

näringsgrenar har en högre tillväxttakt i andelen högskoleutbildade. Resultaten indikerar 

sammantaget att efterfrågan på svensk arbetskraft förändras till följd av utrikeshandel och att 

utbudet bör anpassas därefter.  

7.1 Vidare forskning  
Uppsatsens negativa resultat för utlandsanställda motiverar att studera om dotterbolagen är 

placerade i andra kapitalintensiva länder för att undersöka Sveriges komparativa fördelar 

inom kapitalintensiv produktion. Då utrikeshandeln växer med tiden skulle en utökad 

tidsperiod vara intressant att studera. Speciellt då EU utvidgade sin marknad mot Central- och 

Östeuropa år 2004, länder där arbetskraften är relativt billig och dessutom geografiskt nära. 

Genom att inkludera löner som förklaringsvariabel erhålls ytterligare ett mått som kan 

förklara förändrad efterfråga och dessutom kan den teoretiska referensramen då utökas till att 

inkludera Stolper-Samuelsson-teorin. Det är inte definierat i datamaterialet vilka slags 

arbetsuppgifter som de anställda i näringsgrenarna utför och det är därför svårt att avgöra 

huruvida en högskoleutbildning verkligen används i produktionen. Att definiera 

beroendevariabeln efter arbetsuppgift istället för utbildningsnivå kan ge en tydligare 

indikation på vilken typ av arbetskraft som efterfrågas. Det vore även intressant att genomföra 

en liknande studie på andra näringsgrenar i Sverige för att undersöka om resultaten skiljer sig 

åt då möjligheten till att flytta ut produktion varierar.  
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9. APPENDIX A  
 
Tabell 9: Korrelationsmatris förklaringsvariabler 

 

  FOU INSATS INVEST OMSATT UTLAND 

FOU 1 0,727 0,076 0,536 0,327 
INSATS 0,727 1 0,04 0,059 0,084 
INVEST 0,076 0,04 1 0,08 0,128 

OMSATT 0,536 0,059 0,08 1 0,695 
UTLAND 0,327 0,084 0,128 0,695 1 

 
 

Tabell 10: Skattning modell 1.2 med FoU 

 

  MODELL 1.2     
  Insatsvaror - 0,007     
    0,063     
  Investeringar  0,005     
    0,113     
  FoU        2,988***     
    0,172     
  Omsättning - 0,0009     
    0,006     
  Utlandsanställda 0,004     
    0,002     
          
  År Ja     
          
  Observationer 121     
          
  Justerat R2 0,857     
        
De två förklaringsvariablerna insatsvaror och FoU kan tänkas påverka beroendevariabeln på 

liknande sätt då en ökad andel importerade insatsvaror kan innebära att fler högskoleutbildade 

anställs i Sverige för att hantera en mer kapitalintensiv produktion. På liknande sätt kan ökad 

FoU-intensitet innebära att fler högskoleutbildade anställs inom avdelningarna för forskning 

och utveckling. Att inkludera förklaringsvariabler som är starkt korrelerade med varandra 

skapar problem då det är svårt att urskilja vilken förklaringsvariabel som påverkar 

beroendevariabeln och i vilken omfattning. Problemet benämns multikollinjäritet och för att 

utreda om så är fallet skapas en korrelationsmatris. Matrisen visar på att insatsvaror och FoU 

korrelerar i stor utsträckning. Korrelation över 0,7 kan innebära problem med 
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multikollinjäritet och därför bör en av variablerna plockas bort (Westerlund, 2005). FoU 

plockas därmed bort ur modellen.   
 

Tabell 11: Resultattabell 1 med omvänd beroendevariabel 

 
  MODELL 1.1 1.2 1.3   
  Insatsvaror - 0,379***       - 0,364***     
    0,012 0,010     
  Investeringar         - 0,286       - 0,247   
      0,214 0,214   
  Omsättning   - 0,074*** - 0,074***   
      0,006 0,005   
  Utlandsanställda           0,008**         0,008***   
      0,003 0,003   
  Laggad Insatsvaror     - 0,364***   
        0,012   
            
  År Ja Ja Ja   
            
  Observationer 135 135 135   
            
  Justerat R2 0,262 0,509 0,502   
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Tabell 12: Resultattabell 2 med omvända variabler 

 

  MODELL 2.1 2.2   
  Insatsvaror      - 0,165***     
    0,017     
  Interaktionsvariabel      - 0,251***     
    0,032     
  Investeringar      - 0,586***     - 0,646***   
    0,155 0,162   
  Omsättning      - 0,086***     - 0,087***   
    0,004 0,003   
  Utlandsanställda        0,018     0,018***   
    0,002 0,002   
  Dummy Arbetskraftsintensiva        0,161***       0,167***   
    0,010 0,011   
  Laggad Insatsvaror       - 0,155***   
      0,018   
  Laggad Interaktionsvariabel       - 0,269***   
      0,034   
          
  År Ja Ja   
          
  Observationer 135 135   
          
  Justerat R2 0,640 0,639   
          
       
     

Tabell 13: Korrelationsmatris tillväxt 

       FOU INSATS INVEST OMSATT UTLAND 

FOU 1 0,043 -0,138 -0,321 -0,219 
INSATS 0,043 1 -0,144 -0,123 0,019 
INVEST -0,138 -0,144 1 -0,186 0,01 

OMSATT -0,321 -0,123 -0,186 1 0,041 
UTLAND -0,219 0,019 0,01 0,041 1 
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Tabell 14: Resultattabell 3 med omvända variabler 

 

  MODELL 3.1 3.2   
  Insatsvaror        0,129        0,173   
    0,200 0,180   
  Investeringar        0,256        0,281*   
    0,156 0,156   
  FoU      - 0,438      - 0,440   
    0,404 0,357   
  Omsättning        0,001        0,003   
    0,020 0,021   
  Utlandsanställda      - 0,0001      - 0,0001   
    0,004 0,003   
  Dummy Arbetskraftsintensiva      - 0,003**   
      0,001   
  Interaktionsvariabel          0,146   
      0,146   
          
  År Ja Ja   
          
  Observationer 101 101   
          
  Justerat R2 0,209 0,251   
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10. APPENDIX B 
 
Figur 2: Graf över medelvärden för andel högskoleutbildade 

 
 
 

Figur 3: Graf över medelvärden för andel importerade insatsvaror 

 
 
Figur 4: Graf över medelvärden för andel investeringar 
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Figur 5: Graf över medelvärden för omsättning 

 
 
 
Figur 6: Graf över medelvärden för utlandsanställda 

 
 
Figur 7: Graf över medelvärden för andel FoU 
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