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1. INTRODUKTION 

Utlandsflytt av tjänsteproduktion och ex-
port av tjänster har ökat de senaste de-
cennierna. Tjänstesektorernas andel av

flödet av utgående direktinvesteringar i värl-
den ökade till 71 procent under 2001–02 från
55 procent under 1989-91 (UNCTAD 2004).
Tjänster står idag för 21 procent av världs-
handeln, jämfört med 18 procent år 1980
(WTO 2010). De tjänster som främst expor-
teras är t.ex. transporter och turism. Under
senare år har dock även informationsbase-
rade producenttjänster kunnat exporteras i
ökande grad till tillverkningsföretag i utlan-
det tack vare genombrottet för Internet och
telekommunikationer.2  3 Tjänstesektorernas
internationalisering och dess konsekvenser

har inte analyserats grundligt i den tidigare
litteraturen. 

Denna studie behandlar effekterna av ut-
landsflytt av, och internationell handel med,
producenttjänster. Speciell fokus ligger på
vilka effekter utlandsflytten har på produk-
tivitet och arbetsmarknad – inte minst i före-
tagens hemländer. I det senare fallet finns
det en farhåga hos många att offshoring ska-
par ökad arbetslöshet och pressar ned löner-
na. I avsnitt 2 diskuteras grundläggande be-
grepp och orsaker till outsourcing och
offshoring av tjänster. Offshoring av tjänster
och dess effekter på arbetsmarknad och pro-
duktivitet redogör jag för i avsnitten 3 och 4.
Det sista avsnittet sammanfattar och disku-
terar slutsatserna.

Effekter av utlandsflytt 
av producenttjänster1
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2  Med producenttjänster avses tjänster som säljs till företag. Konsumenttjänster säljs däremot till konsumenter.
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(exklusive energi) hos amerikanska multinationella företag ökat från 5 till 18 procent mellan 1972 och 2002. Även offshoring av
tjänster har ökat drastiskt om än från en låg nivå. Mellan 1995 och 2002 ökade importerade tjänster som andel av totala inköp i
den amerikanska tillverkningsindustrin från 1 till nästan 4 procent (Crino 2009).
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Offshoring av tjänsteproduktion har ökat de senaste decennierna. Förklaringen är utveck-
lingen inom IT och telekommunikationer, som möjliggjort att informationsbaserade produ-
centtjänster kan handlas med över geografiska avstånd. Många befarar att utflyttningen
skapar ökad arbetslöshet i företagens hemländer. Empiriska studier visar att efterfrågan på
lågkvalitativa tjänster har sjunkit, men istället har efterfrågan på mer kvalificerade tjänster
ökat. Totalt sett har alltså sysselsättningen i hemländerna inte sjunkit. Det finns även en ten-
dens att lönegapet mellan låg- och högkvalitativa tjänster i hemlandet ökar. Utflyttningen
har haft vissa positiva effekter på produktiviteten i hemlandet, ty företagen kan bättre loka-
lisera produktionen där den är mest effektiv.
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Producenttjänster med egenskaper som
gör dem flyttbara kan både ha låg och hög kun-
skapsintensitet. Exempel på rutinmässiga
tjänster som ofta flyttas till utlandet är call
center, bokföring, redovisning, fakturering
och back-office aktiviteter. Bardhan och Kroll
(2003) nämner mer kvalificerade tjänster som
antingen är informationsbaserade eller lätta
att kodifiera, som har flyttats ut till låglönelän-
der de senaste åren. Exempel är dataprogram-
mering, matematiska beräkningar, tekniska
ritningar, analys av företag och marknader
samt bearbetning av databaser. Omvänt gäller
att producenttjänster som måste produceras
i anslutning till tillverkning (t.ex. kvalitetskon-
troll) eller nära kunderna (reparationer och
service) sällan eller aldrig går att flytta separat
till utlandet.

2.2. Egen produktion eller outsourcing 
i värdlandet

Om tjänster dessutom läggs ut på externa fö-
retag i värdlandet (det mottagande landet)
så blir förklaringar till valet mellan egen pro-
duktion och outsourcing intressanta. En tra-
ditionell förklaring är att låga transaktions-
kostnader gynnar outsourcing (Williamson,
1975, 1985; Klein m fl 1978). Det är då viktigt
att kunna mäta prestationer hos externa fö-
retag. Den ökade standardiseringen och den
snabba IT-utvecklingen kan ha gjort det lät-
tare att mäta prestationer hos externa före-
tag, vilket underlättat outsourcíng (Anders-
son 2002). Ökad specialisering i tjänstepro-
duktionen gynnar också outsourcing. Om ett
företag inte har full sysselsättning för en
 expert inom t.ex. IT eller marknadsföring är
det mer lönsamt att köpa in de timmar som

2. OUTSOURCING VS. OFFSHORING
Outsourcing innebär att ett företag låter en
extern leverantör sköta produktion av varor
eller tjänster – vare sig det externa företaget
är lokaliserat i hemlandet eller utomlands.
Offshoring betyder däremot att produktio-
nen av varor eller tjänster flyttas utomlands
– antingen inom företaget (vilket är syno-
nymt med direktinvestering utomlands) el-
ler externt. I det senare fallet handlar det om
både outsourcing och offshoring eller inter-
nationell outsourcing som det ofta benämns.
De olika kombinationerna av outsourcing
och offshoring avbildas i Tabell 1.

2.1. Offshoring av tjänster
Med offshoring vill företagen utnyttja skill-
nader i faktorkostnader mellan länder för oli-
ka produktionsfaktorer. Till skillnad från va-
ror, finns det få tullar eller tekniska handels-
hinder för tjänster. Det är istället de geogra-
fiska avstånden mellan köpare och säljare
som är ett hinder för utlandsflytt och export.
För att övervinna avstånden måste tjänster-
na ha vissa egenskaper. Tjänsterna ska vara:
1) lätta att kodifiera; 2) lätta att lagra; 3) in-
formationsbaserade; eller 4) lätta att överfö-
ra via telekommunikation eller Internet. Det
är typiskt producenttjänster som har sådana
egenskaper – konsumenttjänster kräver ofta
att mottagaren av tjänsterna är rumsligt och
tidsmässigt närvarande under produktio-
nens avgörande skede. Den snabba utveck-
lingen inom Internet och telekommunikation
har möjliggjort att fler producenttjänster kan
produceras utomlands och handlas med mel-
lan länder idag än tidigare (Freund och Wein-
hold 2002). 
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Tabell 1. Olika kombinationer av outsourcing och offshoring.

Leverantör

Inom företaget Externt företag

Hemlandet Inhemsk produktion Outsourcing

Lokalisering
Utomlands Intern offshoring Outsourcing och offshoring

(Direktinvestering utomlands) (Internationell outsourcing)



behövs från externa konsultbolag. Att mind-
re kvalificerade tjänster läggs ut på externa
företag kan förklaras av teorin om strategiska
insatsprodukter (Ordover m.fl. 1990). Stra-
tegiskt viktiga tjänster som kräver nyckelper-
sonal och som man inte vill att konkurrenter
ska komma åt, t.ex. FoU och företagsledning,
producerar man själv, medan tjänster där det
råder hög konkurrens, t.ex. fakturering eller
call center, lägger man ut på kontrakt så att
priserna pressas. Slutligen ger inhyrning av
personal från bemanningsföretag ökad flex-
ibilitet, men det är även ett sätt att komma
runt strikt arbetsmarknadslagstiftning i värd-
landet (Autor 2003).4

3. EFFEKTER PÅ ARBETSMARKNADEN
Ett problem vid studier av effekterna av
offshoring är att det finns en självselektering.
Det är troligtvis de företag som har de bästa
expansionsmöjligheterna som också lägger
ut tjänsteproduktion i utlandet. Vid jämförel-
se mellan företag som använder offshoring
och dem som inte gör det kan det därför bli
statistiskt snedvridna resultat.5

3.1 Sysselsättning i hemlandet
Det finns ofta en oro att offshoring leder till
press på den inhemska arbetsmarknaden i
de multinationella företagens hemländer –
antingen i form av förlorade arbetstillfällen
och/eller press nedåt på lönenivåerna. Effek-
terna bör dock ses ur ett allmänt jämvikts-
perspektiv. Positiva effekter kan t.ex. vara
ökad produktivitetstillväxt hemma och/eller
utomlands samt att de multinationella före-
tagens konkurrenskraft stärks.

Forrester Research (2004) har räknat ut
att ca 10 000 jobb försvinner från USA varje
månad pga. offshoring. Detta innebär att 1,3
miljoner jobb skulle försvinna i USA fram
t.o.m. 2015. Men de empiriska bevisen för att
den totala inhemska efterfrågan på tjänster
har minskat pga. offshoring av tjänster är sva-

ga. Mankiw och Swagel (2006) menar att an-
talet jobb som berörs (ca 10 000 per månad)
är relativt få jämfört med det totala antalet
jobb på två miljoner som omsätts i USA varje
månad. Rishi och Saxena (2004) hävdar att
endast 2,5 procent av de jobb som försvinner
i USA beror på offshoring. Istället har de fles-
ta jobben försvunnit pga. den makroekono-
miska nedgången i slutet av 90-talet och den
senare Internetbubblan (Crino 2009).

Amiti och Wei (2005b) studerar samban-
det mellan offshoring av tjänster och in-
hemsk efterfrågan på arbetskraft på bransch-
nivå i USA mellan 1992 och 2000.6 På aggre-
gerad nivå (96 branscher) finner de inget
samband. På den mest detaljerade nivån
(450 branscher) finner de visserligen nega-
tiva effekter på efterfrågan, men dessa är sva-
ga. Det är snarare så att effekterna är varie-
rande positiva eller negativa branschvis – vil-
ket är konsistent med teorin om komparativa
fördelar. En liknande empirisk analys gör
Amiti och Wei (2005a) på engelska data. Här
finner de inga samband alls mellan offshoring
av tjänster och efterfrågan på inhemsk ar-
betskraft. Görg och Hanley (2005b) analyse-
rar irländska företag mellan 1990 och 1995
och finner att de negativa effekterna av
offshoring av tjänster på inhemsk efterfrågan
på arbetskraft är små.

Enligt Crino (2009) finns det flera förklar-
ingar till att de negativa effekterna på arbets-
kraftsefterfrågan är begränsade vid off shor -
ing av tjänster. För det första är omfattning-
en av offshoring av tjänster ännu för liten för
att ge några signifikanta effekter. För det
andra så bidrar offshoring av tjänster till att
nya inhemska jobb skapas trots att en del
jobb flyttas utomlands. Då de minst produk-
tiva jobben flyttas utomlands, kan företagen
koncentrera sig på de tjänster som de kan ut-
föra mer effektivt (Deardorff 2005; Antras 
et al. 2008; Grossman och Rossi-Hansberg
2006). Den mer effektiva allokeringen av
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4  Det främsta skälet till att hyra in personal är naturligtvis att pressa kostnaderna genom att företagen kan justera insatsfaktorerna
vid behov och få ökad flexibilitet.

5  Det är främst stora internationaliserade företag som lägger ut tjänsteproduktion i utlandet. Sådana företag har också ofta högre
lönenivåer än lokala mindre företag (Criscuolo m.fl. 2008). Vid t.ex. studie av hur offshoring påverkar lönenivåerna i lokala och
internationella företag i hemlandet kommer man därför att underskatta pressen nedåt på lönerna.

6  Detta görs genom att en s.k. villkorad arbetskraftsefterfrågefunktion skattas.
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7  Bardhan och Kroll (2003) konstaterar med hjälp av deskriptiv statistik att många jobb inom dataprogrammering har försvunnit
från USA till Asien och då speciellt till Indien under det senaste decenniet. Förutom att dessa tjänster är informationsbaserade,
lätta att lagra och går att skicka elektroniskt, så finns förutsättningar för offshoring i form av stora lönekostnadsskillnader och 
hög kompetens i värdlandet.

tjänster internationellt gör att företagens
produktivitet ökar, genomsnittskostnaden
för producerade varor och tjänster sjunker
och företagen blir därmed mer konkurrens-
kraftiga. För det tredje så ökar tjänstejobb
som skapas utomlands efterfrågan på varor
och tjänster som produceras i hemlandet.
Detta ökar i sin tur efterfrågan på inhemsk
arbetskraft (Amiti och Wei 2005b).

3.2  Efterfrågan på kunskapsintensiva
tjänster

Vid offshoring av tillverkning är oron att det-
ta leder till export av arbetstillfällen som
drabbar lågutbildad arbetskraft. Den empi-
riska litteraturen har också visat att utlands-
flytt av tillverkning har lett till att lönesprid-
ningen i hemländerna har ökat. I synnerhet
har den inhemska efterfrågan minskat på de
arbetare som är minst kvalificerade (Crino
2009). Men vid offshoring av tjänster riskerar
även mer utbildad och kunskapsintensiv ar-
betskraft att drabbas. Skälet är att tjänste-
produktion skulle vara mer kunskapsintensiv
än varuproduktion. 

Ur ett teoretiskt perspektiv är det dock
de enkla tjänsterna som riskerar utflyttning.
Studier baserade på traditionell handelsteori
argumenterar för att hög- och lågkostnads-
länderna då kan specialisera sig på de tjäns-
ter som de är bäst på att utföra (Bhagwati
m.fl. 2004; Deardorff 2005; Markusen 2005).
Detta höjer produktiviteten och konkurrens-
kraften och ger en relativt ökad efterfrågan
på kunskapsintensiva tjänster i hemlandet.

En annan grupp av teoretiska studier
(Antras m.fl. 2008; Grossman och Rossi-
Hansberg 2006) utgår ifrån företagets orga-
nisation och hierarki, men kommer fram till
samma slutsats. Dessa studier menar att
tjänsterna egenskaper (informationsbasera-
de och kodifierbara tjänster, se avsnitt 2.1)
gör att de är lättare att handla med. Tjänster
som riskerar att flyttas utomlands är ofta ru-
tinmässiga och har ofta låg kunskapsintensi-
tet. Offshoring leder till ett skift av efterfrå-

gan mot mer kunskapsintensiva tjänster i
hemlandet.

Ett fåtal studier som empiriskt har testat
sambandet mellan offshoring av tjänster och
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i hem-
landet har använt data från USA (Crino 2006;
Liu och Trefler 2008). De har inte funnit någ-
ra negativa effekter på kvalificerad arbets-
kraft i hemlandet, varken när det gäller press
nedåt på lönerna eller att arbetstillfällena
skulle bli mer osäkra. Crino (2006) finner
snarare att företagen skiftar sin efterfrågan
mot just denna typ av kvalificerad arbets-
kraft då offshoring av tjänster ökar. Han me-
nar att offshoringen av tjänster möjliggör en
ökad internationell specialisering av tjänster-
na. I-länderna har då en komparativ fördel
för produktion av högkvalitativa tjänster. An-
dersson och Karpaty (2007) använder data
på svenska tillverkningsföretag och finner
att offshoring av tjänster ökar företagens ef-
terfrågan på kvalificerad arbetskraft i hem-
landet och minskar efterfrågan på arbets-
kraft med lägre kvalifikationer. Svenska re-
sultat är i linje med vad man kommer fram
till för andra länder. De teoretiska förutsägel-
serna får alltså stöd av den empiriska littera-
turen.

Även deskriptiva studier visar att det på-
går ett skift mot mer kvalificerade tjänste-
jobb. Forrester Research (2004) menar att
57 procent av de tjänstejobb som hotas i USA
är inom kontor, administration och försälj-
ning. Detta är de minst kvalificerade tjänste-
sektorerna som har lönenivåer klart under
genomsnittet. Med undantag av matematiker
och dataprogrammerare har efterfrågan på
kvalificerade tjänstemän ökat i i-länderna de
senaste åren.7 Jensen och Kletzer (2005) vi-
sar att de tjänstejobb som är minst kvalifice-
rade har minskat i antal mellan 1998 och
2002, medan övriga tjänstejobb har ökat un-
der samma period. Geishecker och Görg
(2008) analyserar löneeffekter av offshoring
av tjänster och finner en negativ effekt för
låg- och medelinkomsttagare i hemlandet,
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Sektorer: 
M = Tillverkningsindustrin; S = Tjänstesektorn.
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underskattar man de negativa effekterna på
sysselsättning och löner.

4. EFFEKTER PÅ PRODUKTIVITETEN
Positiva effekter av offshoring borde vara
höjd produktivitet, då man kan allokera olika
delar av produktionsprocessen i de länder
och hos de leverantörer där det är mest ef-
fektivt. I litteraturen överväger de positiva
effekterna på produktiviteten något. Effek-
terna varierar dock stort med i vilket sam-
manhang offshoring sker. Ett generellt pro-
blem med att skatta hur offshoring påverkar
produktivitet är att företag med hög produk-
tivitet anses vara de som främst flyttar till-
verkning och tjänster utomlands. Det skulle
därmed kunna uppstå ett självselekterat ur-
val av företag och därmed en positiv över-
skattning av hur offshoring påverkar produk-
tiviteten i det egna företaget (Liu och Tung
2004; Tomiura 2005).

En annan aspekt som sällan testas är att
offshoring har positiva effekter på värdlan-

medan effekten är positiv för höginkomstta-
gare. Lönegapet mellan hög- och lågutbildad
arbetskraft vidgas alltså.

Blinder (2005) menar att lösningen för
att undvika arbetslöshet i hemlandet vid
offshoring inte endast kan vara att satsa på
mer utbildning utan även på ”rätt” utbild-
ning. Här syftar han på yrkeskategorier som
producerar tjänster som inte så lätt kan ex-
porteras. Medicinska tjänster kan inte utlo-
kaliseras i någon större omfattning, men det
kan röntgenanalys; besiktningstjänster kan
inte flyttas, men det kan dataprogrammering.

Nya villkor (bl.a. Internet) och ökad kon-
kurrens från låglöneländer tvingar både fö-
retag och fackföreningar i hemländerna att
anpassa sig. I annat fall skulle troligen arbets-
lösheten i hemländerna bli högre som en kon-
sekvens av utflyttning. Ett problem med
ovanstående studier som testat effekterna
på arbetsmarknaden är att de sällan tar hän-
syn till denna anpassning. Detta gör det
ibland svårt att tolka resultaten. Troligtvis

Tabell 2. Effekter av offshoring av tjänster på produktiviteten.

Studie Land Sektor Nivå Effekter på hemlandets produktivitet av offshoring 
av tjänster 

Amiti & Wei (2009) USA M Bransch Stark effekt på produktiviteten i hemlandet

Criscuolo & Leaver (2005) England M & S Företag Positiv effekt på tjänstesektorns produktivitet, men
ingen effekt på tillverkningsindustrins produktivitet

Criscuolo m.fl. (2008) England M Företag Positiv effekt för svenska och engelska företag, men
Irland för irländska företag bara om de är multinationella

Sverige

den Butter & Pattipeilohy Holland M Företag Endast svaga positiva effekter på produktiviteten
(2007)

Görg & Hanley (2003) Irland M Företag Positiva effekter för företag som ligger nedströms, men
inte för företag uppströms

Görg & Hanley (2005a) Irland M Företag Inga effekter på produktiviteten

Görg, Hanley & Strohl (2008) Irland M Företag Positiva effekter på produktiviteten för exportörer, 
men inte för företag som säljer på hemmamarknaden.

Görzig & Stephan (2002) Tyskland M Företag Negativ effekt på kort sikt men positiv effekt på 
lång sikt

Tomiura (2005) Japan M Företag Ingen effekt på produktiviteten



det. Trots att de delar av varu- och tjänste-
produktionen som flyttas från i-länderna ofta
har relativt låg kunskapsintensitet kan de ha
relativt hög kunskapsintensitet i det motta-
gande landet. Det ger även arbetstillfällen
och ökad konsumtion i värdlandet (Bjerring
Olsen 2006).

En sammanfattning av effekterna av
outsourcing av tjänster på produktiviteten
visas i Tabell 2. Baserat på branschdata från
USA mellan åren 1992 och 2000, kommer
Amiti och Wei (2009) fram till att tillverk-
ningsindustrins offshoring av tjänster har en
stark effekt på produktiviteten i hemlandet
– både i termer av arbets- och totalfaktorpro-
duktivitet. Studier på företagsnivå visar dock
inte lika starka resultat. Criscuolo och Leaver
(2005) visar att effekterna av utlandsflytt av
tjänster har en positiv effekt på produktivi-
teten i den inhemska tjänstesektorn. Där-
emot är effekterna på produktiviteten i den
inhemska tillverkningsindustrin negligerba-
ra.8 Görg m.fl. (2008) finner att outsourcing
av tjänster har en positiv effekt för irländska
tillverkningsföretag – men bara för exportö-
rer och inte för företag som säljer på hemma-
marknaden. Görg och Hanley (2005a) drar
slutsatsen att endast offshoring av varor –
och inte av tjänster – ökar produktiviteten
för irländska tillverkningsföretag. En liknan-
de slutsats dras av Tomiura (2005). Tillverk-
ningsföretag får höjd produktivitet av att flyt-
ta tillverkning utomlands om de redan är
globalt engagerade. Detta gäller dock inte för
outsourcing av tjänster.

Criscuolo m.fl. (2008) jämför effekterna
av outsourcing av tjänster på produktiviteten
för irländska, engelska och svenska tillverk-
ningsföretag. De finner att effekterna på pro-
duktiviteten är positiva för engelska och
svenska företag, men för irländska är effek-
ten bara positiv för multinationella företag.

Görzig och Stephan (2002) och Görg och
Hanley (2003) finner positiva effekter på pro-
duktiviteten på företagsnivå av offshoring av
tjänster. Görzig och Stephan (2002) använ-

der tyska företagsdata och finner visserligen
att effekten är negativ på kort sikt, men den
är positiv på lång sikt. Detta skulle kunna
bero på att den europeiska arbetsmarknaden
är stel på kort sikt. Om en viss aktivitet flyt-
tas utomlands, men det är svårt att avskeda/
omplacera personal, så faller produktiviteten
per automatik. Görg och Hanley (2003) fin-
ner att det bara är positiva produktivitetsef-
fekter för företag som ligger nedströms (dvs.
nära slutprodukten) när de analyserar ut-
landsflytt av tjänster för irländska företag.
Detta skulle kunna indikera att företag som
ligger nedströms utlokaliserar tjänster som
har låg kunskapsintensitet, vilket gör att de
kan fokusera på kunskapsintensiva aktivite-
ter. Uppströmsföretag som ligger tidigare i
produktionsprocessen får ingen effekt på
produktiviteten.

den Butter och Pattipeilohy (2007) testar
empiriskt hur offshoring av tillverkning och
tjänster har påverkat produktiviteten i hem-
landet för holländska företag. De finner att
utlokalisering av tillverkning har en minst
lika stark effekt på produktiviteten som FoU
och innovationer har. Utlandsflytt av tjänster
har svagare positiva effekter, som knappt är
statistiskt signifikanta.

5. SAMMANFATTNING OCH POLICY -
REKOMMENDATIONER

Syftet med denna studie har varit att analy-
sera effekterna av export och utlandsflytt av
producenttjänster, som har ökat de senaste
åren – om än från en låg nivå. Det som möj-
liggjort utlandsflytt är framför allt den snab-
ba utvecklingen inom IT-sektorerna. Till skill-
nad från hemlandet där i princip alla tjänster
kan läggas ut externt, kräver separat utlands-
flytt och export att tjänsterna är informa-
tionsbaserade och kan överföras via Internet
eller telekommunikationer. Det är typiskt
producenttjänster som har sådana egenska-
per.

Många befarar att det ska uppstå ökad ar-
betslöshet i företagens hemländer då tjäns-
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8  Criscuolo och Leaver (2005) finner även att de positiva effekterna på produktiviteten främst gäller för lokala företag
som inte är multinationella.
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ter flyttas utomlands. Detta har dock visat
sig vara obefogat enligt de empiriska studier
som gjorts. Visserligen har efterfrågan sjun-
kit på vissa lågkvalitativa tjänster, men istäl-
let har efterfrågan på mer kvalificerade tjäns-
ter ökat. Totalt sett har alltså sysselsättning-
en i tjänstesektorerna i hemländerna inte
sjunkit pga. offshoring av tjänster. Det finns
ändå en tendens att lönegapet mellan låg-
och högkvalitativa tjänster i hemlandet ökar.

När det gäller effekter på produktivite-
ten är resultaten lite mer splittrade. Men ge-
nerellt har utflyttningen av tjänster haft po-
sitiva effekter på produktiviteten i hemlan-
det, ty företagen kan då lokalisera produk-
tionen av varor och tjänster där den är mest
effektiv. Effekterna av offshoring av tjänster
på arbetsmarknad och produktivitet verkar
kunna generaliseras till de flesta i-länder. Re-
sultaten för de få studier som använt nordis-
ka data skiljer sig här inte från mängden.

Förslag till fortsatt forskning om off -
shoring av tjänster är att man gör en åtskill-
nad mellan tjänster som läggs ut på externa
företag i utlandet och tjänster som flyttas ut-
omlands inom det egna företaget. Denna
skillnad kan vara avgörande för vilka effek-
terna blir på hem- och värdländerna. Tidiga-
re studier specificerar sällan ens vilken typ
av offshoring man har analyserat. En annan
lucka i litteraturen är hur offshoring av tjäns-
ter påverkar värdlandet. De flesta studier har
tittat på effekterna på hemlandet eller på de
företag som importerar tjänsterna.

Slutligen kommer några ord om policyre-
kommendationer. Det bästa sättet för ett i-
land att hantera effekterna av offshoring är
att införa löneförsäkringssystem eller vida-
reutbildningsprogram för dem som påverkas,
snarare än att försöka hindra företag att
genomföra offshoring.9 Det kan behövas stat-
liga stöd som underlättar omlokalisering av
arbetskraft till växande sektorer. Offshoring
leder till stora ekonomiska och framförallt
sociala omdaningar i hemlandet likt den in-
dustriella revolutionen eller övergången från

industri- till tjänstesamhälle. Då behövs ett
bättre socialt skyddsnät för de individer och
yrkesgrupper som drabbas under övergångs-
perioden – såvida detta skyddsnät inte redan
är bra.
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