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Sammanfattning 

 

I Kina finns det bara ett fackförbund. Fackförbundet har fått motstå kritik från forskare som 

menar att förbundet har varit för starkt kopplat till staten för att ha tillgodosett arbetarnas önskan 

om förbättrade arbetsvillkor. Denna uppsats ämnar studera huruvida Kinas fackförbund har 

någon mätbar inverkan på arbetstagarnas arbetsvillkor genom att studera dess inverkan på 

lönenivåer. Av Kinas 31 provinser är det 30 provinser som undersöks för tre grupper, statligt- och 

urbant kollektivt ägda samt övriga företagstyper under åren 2001-2008. Datan är hämtad från 

Kinas officiella statistiska årsböcker. Resultaten visar att fackförbund har en positiv påverkan för 

de statligt ägda företagen och en negativ påverkan på de urbant kollektivt ägda. För de övrigt 

ägda kunde inget resultat redovisas. 

 

Nyckelord: ACFTU, fackförbund, Kina, löner, Solowmodellen 
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1. Inledning 

I Kina finns endast ett fackförbund, All-Chinese Federation of Trade Unions (ACFTU). ACFTU 

är ett av världens största fackförbund och 75 procent av de kinesiska arbetarna är medlemmar 

(ACFTU, 2011-01). Till och med företag som är erkända fackförbundsmotståndare, som till 

exempel Wal-Mart, har fackförbundsnärvaro i Kina
1
. Ett högt medlemsantal ger stora fördelar för 

fackförbund vid kollektiva löneförhandlingar. (Birch Sörensen och Witta-Jacobsen, 2005; 

Thorborg, 2006; Askildsen och Nilsen, 2002). Trots detta anser många forskare att ACFTU inte 

lyckats med att försvara sina medlemmars intressen (bl.a. Howell, 2008; Chan, 2010; Chen, 

2009; Howell, 2008; Lee och Warner, 2007; Wingborg, 2007; Metcalf och Li, 2005; Ng och 

Warner, 1998). Förklaringen är att ACFTU är kopplat till staten och prioriterar därför statens mål 

högre än arbetarnas välfärd. Ett exempel på skillnad mellan staten och arbetarnas mål är att staten 

prioriterar hög sysselsättning och arbetarna hög lön.  

 

Att ACFTU är nära kopplat till staten har lett till att västerländska fackförbunds samarbete med 

organisationen är ett kontroversiellt ämne. På grund av att ACFTU inte är självständigt, har de 

flesta fackförbund i till exempel USA och Sverige valt att inte ha något samröre med förbundet 

(Chan, 2010; Frykskog, 2010). Emellertid menar en del forskare att fackförbundets nära koppling 

till staten inte betyder att organisationen förlorar sin legitimitet som fackförbund. De anser att 

ACFTU fortfarande kan se efter och skydda arbetarnas intressen (t ex Taylor och Li, 2007). Det 

råder alltså en oenighet kring huruvida fackförbundet har förmågan att arbeta för sina 

medlemmar. En av de viktigaste frågorna för arbetstagare är lönen. De flesta fackförbund i 

västvärlden har därför en prioriterad målsättning att skapa högre lönenivåer och fler 

arbetstillfällen (Burda och Wyplosz, 1997). Med ena benet hos staten och andra benet hos 

medlemmarna, väcks därför frågan hur ACFTU påverkar lönerna i Kina? Eftersom ett stort 

fackdeltagande ger större möjligheter till förhandling, ämnar denna uppsats utreda om 

förändringen av fackets medlemsantal påverkar lönenivåerna i landet. 

 

                                                   
1
 Wal-Mart är ACFTUs mest kända fall där förbundet lyckats få företag att acceptera fackförbundet på 

arbetsplatserna. För mer läsning se t ex Lauge, 2006; The Economist, 2008; Chan, 2007; Chan, 2006 
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Det finns en mängd forskning där fackförbunds inflytande på lönenivåer testats i de utvecklade 

ekonomierna (bl.a. Askildsen och Nilsen, 2002; Besancenot, och Vranceanu, 1999; Chowdhury 

och Iyanatul, 1998; Walters, 1996, Hatton, Boyer och Bailey, 1993; Freeman och Medoff, 1981). 

Resultaten i dessa studier har visat att fackförbundsmedlemmar i genomsnitt har mellan 5-20 

procent högre lön än de utan medlemskap. Forskningen har således visat att fackförbunden har en 

signifikant positiv effekt på lönen för sina medlemmar. Desto mindre forskning har genomförts 

av fackförbundets inflytande i utvecklingsländer
2
. Effekten i dessa ekonomier har därför inte 

kunnat kartläggas. 

 

En stor mängd forskning i Kina har inriktats på inkomstskillnader mellan regioner och individer. 

Studierna har sällan undersökt om fackförbundet är en förklarande faktor. Utländska 

direktinvesteringar och utbildning är istället två variabler som undersökts desto mer (t ex Chan, 

Du och Wang, 2002; Gregory, Meng och Wang, 2005; Hon, Poon och Woo, 2005; Knight och 

Song, 2005; Meng och Zhang, 2002; Zhuang 2001; Fleisher och Chen, 1997). Majoriteten av 

studierna har visat att dessa variabler har en effekt på inkomstskillnader. Studier kring 

arbetsmarknaden i Kina har visat att individuella löner ofta påverkas av faktorer som ålder, kön, 

minoritet och partimedlemskap (bl.a. Chi och Li, 2008; Zhang, 2008; Knight och Song, 2005; 

Appelton, Song och Xia, 2005; Appleton et al., 2002). Migrationens påverkan på löner har på 

senare år också fått stort forskningsutrymme. Denna forskning har visat att migration leder till att 

humankapital flyttas mellan provinser och på så vis påverkar lönenivåer. (bl.a. Lindbeck, 2008; 

Du, Park och Wang, 2005; Eliasson och Westerlund, 2003; Appleton et al., 2004). 

 

ACFTU har endast setts som ett statligt organ utan makt och det har därför inte ansetts aktuellt att 

utreda förbundets inflytande på arbetarnas löner. De politiska organen styr vilka som ska ha 

ansvar i fackförbundet, vilket har lett till att de viktiga posterna har tilldelats personer som anses 

stödja regeringens politiska mål
3
 (Metcalf och Li, 2005). De studier som ändå har genomförts om 

fackförbundens inflytande har visat att arbetstagare med facklig representation på sin arbetsplats 

har större inflytande över sina arbetsvillkor än arbetstagare utan (Dong, 2005). Det finns därför 

anledning att ge fackförbundet större utrymme i forskningen av arbetsförhållandena i Kina. 

                                                   
2
 Det finns däremot en del forskning kring fackförbundens roll i kommunistiska länder see t ex Ashwin, 2003 

3
 För mer läsning kring ACFTU:s koppling till staten i Kina se bl.a. Ma, 2006 och Knight and Song, 2006 
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Det finns två tidigare studier av ACFTU:s inflytande på löner. En av dessa genomfördes av Dong 

(2005) och baserades på en regional undersökning av 3200 arbetare i statligt- och kollektivt ägda 

företag på landsbygden för perioden 1994-2001. Syftet med studien var att utreda varför lönerna 

skilde sig mellan olika företag och fackförbundsrepresentation på arbetsplatsen var en faktor som 

undersöktes. Dongs resultat visade att det fanns en marginell skillnad i lön mellan arbetare i 

företag som hade, jämfört med de som inte hade, närvaro av fackförbund i företagen. 

 

Företagsklimatet i Kina skiljer sig mellan olika ägandeformer i landet
4
, bland annat genom att 

statliga företag traditionellt är mer kapitalintensiva och genomsyras i stor utsträckning av det 

kommunistiska partiet och fackförbundet (Dong och Bowles, 2002). Med bakgrund av detta 

genomfördes en undersökning av Dong och Bowles (2002), där de testade om lönernas 

påverkande faktorer skilde sig mellan olika ägandeformer. Även i denna studie användes 

fackförbundsrepresentationen på arbetsplatsen som en förklarande variabel. Data hämtades från 

en undersökning genomförd år 1998 i en av Kinas provinser. Resultaten visade att fackförbundet 

hade ett negativt inflytande på lönerna i de statligt ägda och kollektivt ägda företagen men 

resultaten var inte signifikanta. För samägda och utländskt finansierade företag var resultaten 

signifikanta och visade att fackförbundsnärvaro hade en positiv inverkan på lönenivåerna.  

 

Kinas ekonomi är under ständig förändring och det finns anledning att undersöka ACFTU:s 

inflytande på lönenivåerna igen. Sedan början av 2000-talet har bland annat regelverken på 

arbetsmarknaden ändrats. Till exempel introducerades en fackförbundslag år 2001 som ger 

fackförbundet större möjligheter att se efter sina medlemmars intressen. Idag är också de 

samägda och utlandsägda företagen mer etablerade på den Kinesiska marknaden än vad de var 

under slutet av 1990-talet. Ytterligare en förändring som skett sedan de två tidigare studierna är 

att antalet medlemmar i förbundet fördubblades mellan 1999-2002. Förklaringen till ökningen är 

att fackförbundet började acceptera medlemskap för landets flera hundra miljoner 

migrationsarbetare
5
 (Metcalf och Li, 2005).  

 

                                                   
4
 För mer läsning kring ägandeformer i Kina se bl.a. Feng, 2009; Chan, Ngok och Phillips, 2008; Lin och Zhang, 

2006; Dong, 2005; Dong och Bowles, 2002; Lee och Warner, 2002 
5
 För mer läsning kring migrationsarbetarna i Kina se bl.a.Arnö, 2011;  Ito, 2008; Lindbeck, 2006; Thorborg, 2006; 

Appelton at al, 2005; Banister, 2005; Du, Park och Wang, 2005; Dong och Bowles, 2002 och Du, Fang och Wang, 

2002 
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Denna studie kommer, liksom Dong and Bowles (2002) undersökning, att genomföras för olika 

ägandeformer separat. Företagsformerna delas upp i tre grupper: statligt ägda, urbant kollektivt 

ägda samt övriga ägandeformer. De övriga ägandeformerna är alla företag som inte är statligt 

eller urbant ägda. Den statliga företagskulturen är som tidigare nämnts starkt kopplat till staten 

och ofta kapitalintensiv. De urbant kollektivt ägda företagen liknar de statliga företagen men är 

mer fristående och mindre kapitalintensiva (Dong och Bowles, 2002). De övriga 

företagsformerna är en yngre företeelse på den kinesiska marknaden och delar därför inte de 

statliga och urbana företagens statliga kultur. Med makroekonomisk data kommer fackförbundets 

påverkan på lönerna testas med data från 30
6
 av Kinas 31 provinser mellan 2001- 2008.  

 

I nästföljande avsnitt kommer en kort bakgrund kring ACFTU att beskrivas. Efter det kommer 

den teori som är grunden till analysen att introduceras. I fjärde kapitlet presenteras den metod och 

data som har använts samt kommer resultaten att presenteras. I den avslutande delen kommer 

slutsatser att sammanställas. 

  

                                                   
6
 Tibet har uteslutits ur undersökningen på grund av brist på tillgänglig data. 
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2. Bakgrund 

Tillväxten av de övriga företagsformerna och ökade arbetarprotester sedan 1990-talet har lett till 

att staten gett ACFTU större möjligheter att försvara sina arbetare (Howell, 2008). Detta kan ses i 

fackförbundslagen från år 2001 där den lagstiftande staten gett fackförbundet större möjligheter 

att se efter sina medlemmars intressen. I lagen uttrycks bland annat att fackförbundets primära 

uppgift är att försvara arbetarna, något som inte fanns angivet i den föregående lagen. Lagen ger 

även representanter på arbetsplatser större skydd mot illa behandling av företagsledningar 

(ACFTU, 2001-11).  

 

Staten har även under 1990-talet gett ACFTU stort inflytande i utformandet av arbetsrättslagar. 

ACFTU var till exempel med och utformade den arbetslag som trädde i kraft 1994 där det för 

första gången lagstadgades att kollektiva kontrakt skulle implementeras på arbetsplatser. Denna 

lag fick dock ingen genomslagskraft då den inte fick tillräckligt mycket uppbackning av staten 

(Metcalf och Li, 2005). Facket lyckades ändå att förbättra arbetarnas villkor eftersom förbundet 

under denna period även var involverat i lagstiftningsarbete kring till exempel minimilöner. 

ACFTU var även med och utformade den nu rådande arbetsrättslag som trädde i kraft 2007. I den 

nya lagen specificeras metoder för hur de kollektiva kontrakten ska skrivas. Enligt statistiken 

tycks den nya lagen fått större genomslag än dess föregångare. Fackföreningar i Kina hade under 

2006 förhandlat fram kollektiva löneavtal omfattande 37 miljoner arbetare (ACFTU, 2007-09). 

Under 2009 hade kollektivavtalen utökats till att omfatta 62 miljoner av förbundets 212 miljoner 

medlemmar I vissa städer påstås lönerna vara 10-15 procent högre i företag med kollektiv 

lönesättning i jämförelse med de utan kollektiva kontrakt (ACFTU, 2010-07). Dessa uppgifter 

kommer från ACFTU:s hemsida och har inte kunnat bekräftas. 

 

I Figur 1 nedan visas ett organisationsschema för ACFTU, där avståndet från den enskilde 

fackförbundsmedlemmen till förbundets högst styrande organ kan avläsas. Ordförandena i de 

lokala enheterna är valda av och direkt underordnade en politisk enhet på samma nivå som de är 

verksamma i (Chen, 2009; Howell, 2008; Metcalf och Li, 2005). Chen (2009) anser att det 

snarare är företagens rädsla för de politiska enheter som ansvarar för ACFTU:s enheter än 

förbundets medlemsantal som driver igenom förändringar på arbetsplatser. 
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Figur 1 Organisationsschema för ACFTU (Källa: ACFTU:s hemsida, sammanställd av författarna) 

En förklaring till att företag är mer rädda för staten än för ACFTU är att ACFTU saknar 

aktionsmöjligheter vid eventuell konflikt med företag. I Kina är till exempel strejker förbjudna. 

Företagen känner sig därför inte hotade av organisationen och ACFTU har därför svårt att 

påverka företag utan regeringens stöd och dess aktionsmöjligheter. Förbudet grundar sig i att 

regeringen är rädd för att protester ska spridas och rubba den politiska stabiliteten i landet 

(Wingborg, 2008; Metcalf och Li, 2005). Avsaknaden av aktionsmöjligheter för ACFTU leder till 

att förbundet många gånger saknar legitimitet hos arbetarna eftersom förbundet är oförmögna att 

agera i frågor som staten inte står bakom. 

Nationella kongressen för Kinas fackförbund 

Exklusiv kommitté för ACFTU 
267 medlemmar 

Presidium 
1 ordförande, 11 vice ordförande, 27 medlemmar 

Lokala industriförbund 
(Går under autonoma distrikts-, stads- och 

kommunfackförbund) 

Kansli 
1 förste sekreterare, 9 medlemmar 

Lokala industriförbund 
(Går under 31 provinsiella, autonoma regions- och 

kommunalfackförbund) 

Gräsrotsföreningar 
Föreningar på arbetsplatser, institutioner och statliga 

departement 

Medlemmar 
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Alla företag har inte fackliga representanter och fackföreningarnas roll på företagen skiljer sig åt 

bland annat beroende på företagets ägandeform. I privata och utlandsägda företag saknar 

majoriteten av företagen fackliga representanter. Dessa företag har ofta fackföreningar som 

endast existerar på papper (Chen, 2009; The Economist, 2008). Metcalf och Li (2005) skriver 

“…in some places a local federation of unions was set up to include all local enterprises and 

although all the employees were then counted as members their enrolment is on paper rather 

than in fact.” (Metcalf och Li, 2005, Kap. 1, s. 8). Det finns också företag som har facklig 

representation, men där representanten är kopplad till företagsledningen genom till exempel 

släktskap, vilket leder till att arbetarnas intressen inte tillgodoses.  

 

Den företagsform som har bäst fungerande föreningsverksamhet enligt ACFTU är de statligt ägda 

företagen (Metcalf och Li, 2005). De statligt ägda företagen har till skillnad från de samägda och 

utlandsägda företagen en lång tradition av fackföreningar. Majoriteten av fackrepresentanterna i 

dessa företag ser dock sällan arbetarnas intressen som huvudsaklig arbetsuppgift, som 

fackförbundslagen fastställer, utan ser ofta partiets intresse som primär arbetsuppgift (Chen, 

2009). 

 

Att fackförbundet och regeringen har en del gemensamma intressen går inte att komma ifrån. 

ACFTU får statligt stöd och makt över företagsledningarna på arbetsmarknaden, medan 

regeringen har möjlighet att påverka fackförbundens intressen (Ma, 2006). Det råder alltså inget 

tvivel om att ACFTU och staten är kopplade, frågan om fackförbundet trots det lyckas höja 

lönerna för sina medlemmar. Lönerna påverkas inte enbart av fackförbunden, i nästa kapitel ska 

därför den initiala lönestrukturen enligt de neoklassiska teorierna förklaras. Även en teoretisk 

beskrivning av fackförbundets inflytande på löner kommer att redogöras.  
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3. Teori 

Forskning har visat att Kina har en mer fungerande arbetsallokering idag än från den tidigare 

planstyrda arbetsfördelningen (Dong och Xu, 2009; Appelton, Song och Xia, 2005; Dong och 

Bowles, 2002). Det har även visats att Kinas arbetsmarknad i vissa avseenden är mer flexibel än i 

exempelvis USA och Kanada, bland annat är arbetskraften mer rörlig (Dong och Xu, 2009). I 

detta kapitel kommer de neoklassiska teorier som kommer vara till grund för studien att 

beskrivas. De neoklassiska löneteorierna är anpassade efter de förhållanden som råder på 

utvecklade länders marknader. Givet de ovan nämnda har Kinas arbetsmarknad många likheter 

med de utvecklade länderna och teorierna är därför applicerbara även i Kina. 

3.1. Solowmodellen 

Analysen kommer att baseras på Solows neoklassiska teori där realkapital och arbetskraft är de 

produktionsfaktorer som bestämmer den långsiktiga totala produktionen (Solow, 1956). 

Produktionen utgörs av en initial nivå av teknologi som kan ändras och på så sätt skifta 

produktionsfunktionen (Solow, 1957). Teknologi kan ses som funktionen som förvandlar 

produktionsfaktorerna till färdig produkt (Jones, 2002). Teknologi i Solowmodellen kan 

representera många saker, såsom kunskapsnivå, arbetskraftens produktivitet, geografisk position, 

politisk stabilitet och lagstiftning (Eliasson och Westerlund, 2003). 

 

Om produktionsfunktionen antas visa konstant skalavkastning leder det till att det endast är 

prisförhållandet mellan arbetskraft och realkapital som avgör marginalprodukten av faktorerna. 

En Cobb-Douglas produktionsfunktion är den vanligast antagna produktionsfunktionen:  

 

         (1) 

Logaritmen av funktionen ger 

   ( )       ( )      ( ) (2) 

 

Där   är den totala produktionen, A är teknologinivån,   är arbetskraften och   är realkapitalet. 

  och   är marginalproduktiviteten för arbetskraften respektive realkapital.  
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Vid konstant skalavkastning summerar marginalproduktiviteten av de båda faktorerna till ett. Det 

kan skrivas som       där   (   ). I Solows modell görs ett antagande om att full 

sysselsättning råder. Marginalproduktiviteten av arbetskraften i den totala produktionen utgör då 

lönen (Solow, 1956).  

 

   ( )      ( ) (3) 

 

Där   är lön,   är marginalprodukten av arbetskraft och   är den totala produktionen. 

3.2. Arbetskraftens utbud 

Antagandet om full sysselsättning är inte rimligt i ekonomier med överskott av arbetskraft. 

Eftersom marginalproduktiviteten endast beror på förhållandet mellan realkapital och arbetskraft, 

måste modellen därför anpassas till en ekonomi där full sysselsättning inte råder. Lewis (1954) 

utvecklade den neoklassiska teorin där han redogjorde att vid ett obegränsat utbud av arbetskraft 

blir marginalprodukten av arbetskraft nästintill obefintlig. Förklaringen till det är att 

arbetskraftens faktorpris relativt kapitalets blir låg.  

 

Arbetarnas lön i den arbetsintensiva sektorn blir i teorin aldrig högre än en eventuellt lagstadgad 

minimilön om utbudet är begränsat. När realkapitalnivån höjs i landet kommer efterfrågan på 

arbetskraft i den kapitalintensiva sektorn att öka. Den kapitalintensiva sektorn i landet kommer då 

bidra med en större andel av den totala produktionen. Dock finns fortfarande ett obegränsat utbud 

av arbetskraft, vilket leder till att den kapitalintensiva vinsten inte behöver användas för att 

attrahera arbetskraft. Istället går vinsten till att återinvestera i den kapitalintensiva sektorn. 

Arbetarnas marginalprodukt i produktionen förändras därför inte så länge utbudet är obegränsat i 

förhållande till kapital. 

 

Kapitalet kan dock inte fortsätta att öka i all oändlighet eftersom kapitalet till slut ökar i snabbare 

takt än arbetskraften. Överskottet av arbetskraft kommer då att mattas av i förhållande till kapital 

(Lewis, 1954). När överskottet på arbetskraft mattas av höjs arbetskraftens marginalprodukt (Fei 

och Ranis, 1961). Arbetskraftens marginalprodukt och därmed lönen är därför en funktion av 

realkapitalet. Även arbetslösheten påverkar lönerna då den visar hur stort arbetsöverskottet är. 
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3.3. Utländska direktinvesteringar 

I den kapitalintensiva sektorn efterfrågas ofta utbildad arbetskraft vilket i underutvecklade länder 

ofta är en bristvara till skillnad från den lågutbildade arbetskraften där utbudet är stort. Utbudet 

på arbetskraft är därför inte nödvändigtvis obegränsat för alla branscher och företag i ekonomin 

(Fei och Ranis, 1961).  

 

Utländska direktinvesteringar har visats ge en effekt på lönenivåer (t ex Borjas, 2010; Zhuang, 

2008; Johnson, 2006; Blomström, Kokko, 2003; Blomström, Kokko, 2003; Eliasson och 

Westerlund, 2003; Balasubramanyam, Salisu och Sapsford, 1996). FDI för ofta med sig mycket 

teknologi vilket ger en effekt på efterfrågan av arbetskraft (Johnson, 2006; Aitkens et al. 1996).  

Utländska direktinvesteringar och dess införda teknologi kräver utbildad arbetskraft och 

efterfrågan av den gruppen ökar därför. Utländska direktinvesteringar antas därför ha en positiv 

effekt på löner för den utbildade arbetskraften (Aitkens et al. 1996). 

3.4. Fackförbunden 

Många utländska företag väljer att investera i länder där den fackliga makten är svag eftersom 

lönenivån blir högre med kollektiva förhandlingar jämfört med individuella förhandlingar. Ett 

starkt fackförbund kan därför avskräcka utländska direktinvesteringar (Radulescu och Robson, 

2008).  

 

Det finns en kohandel mellan lön och arbetslöshet i de kollektiva förhandlingarna. 

Fackföreningar måste ta hänsyn till effekten av den relativa lönen på produktiviteten och 

samtidigt effekten av arbetslösheten på produktiviteten. Om efterfrågan på arbetskraft är elastisk 

har centraliserade förbund ett svagare incitament att öka lönerna, då de ser en starkare negativ 

effekt på sysselsättningen av en löneökning. Decentraliserade förbund å andra sidan arbetar 

närmare arbetstagarna och agerar därför mer efter de arbetandes önskemål. Dessa förbund har 

därför ett högre intresse av löneökningar än centraliserade förbund (Rodseth, 1993). Litet 

arbetsutbud och stor efterfråga ger stora förhandlingsmöjligheter för löneökningar samtidigt som 

den negativa effekten av arbetslöshet är låg (Checchi och Lucifora, 2002). Arbetslösheten 

påverkar därför fackförbundets förhandlingsstrategi. 
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Nedan i Figur 2 visas lönenivån i en ekonomi med begränsat utbud av arbetskraft där   och   är 

löneläget respektive sysselsättning utan fackförbund. I ekonomier med fackförbund blir löneläget 

högre,   , och sysselsättningen lägre,   . Förklaringen till det är att företagen ändrar efterfrågan 

på arbetskraft då relativpriset mellan arbetskraft och kapital ändras. Skillnaden i arbetslöshet i 

arbetsmarknaden med och utan fackförbund visas av   . 

 

Figur 2 Utbud och efterfrågan av arbetskraft med begränsat utbud (Källa: Sammanställd av författarna) 

Efterfrågan på arbetskraft är ofta mer elastisk när utbudet är obegränsat då marginalprodukten av 

arbetskraften är låg (Lewis, 1954). De negativa effekterna på arbetslösheten blir därför större vid 

fackförbundens deltagande på marknader med obegränsat utbud på arbetskraft. Fackförbund har 

en liten förhandlingsmöjlighet i dessa ekonomier, då den negativa effekten på sysselsättningen 

ofta är stor och lönenivåerna får liten positiv effekt. 

 

För att sammanfatta teorierna är total produktion, realkapital, utländska direktinvesteringar, 

arbetslöshet och fackförbundsdeltagande förklarande variabler för lönenivåer: 

 

   ( )         ( )      (   )      ( )           (4) 

 

I nästa kapitel presenteras den modell som ska användas för att testa om de teoretiskt förklarande 

variablerna påverkar lönerna samt ska den data som används presenteras och resultaten redovisas. 

F 
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4. Empirisk studie 

I detta kapitel kommer den valda modellen, datamaterialet och resultaten att redovisas. 

4.1. Modellen 

Modellen som förklarar lönenivåerna i Kina förväntas vara en linjär funktion där den beroende 

variabeln är tillväxten i lönenivåerna. De variabler som antas förklara lönenivåerna är tillväxten i 

total produktivitet (BNP), realkapitalet (K), utländska direktinvesteringar (FDI), samt den 

procentuella arbetslösheten (U) och fackdeltagandet (TU).  De naturliga logaritmerna används för 

BNP, realkapital och FDI vilket ger en approximativ procentuell tillväxt. Detta för att underlätta 

tolkningen av resultaten. De flesta tidsserier följer en trend och är därför icke-stationära. 

Modellen differentieras därför för att göra modellen stationär (Kennedy, 2008). 

 

   (    )     (       )⏟              
    (    )

       (   (   )     (      ))⏟            
    (   )

    (   (     )     (        ))⏟                
    (     )

 

      (   (   )     (      ))⏟              
    (   )

                       (5) 

 

    (    )            (   )         (     )         (   )                        (6) 

 

               (7) 

 

Där,  är koefficienterna för de förklarande variablerna,   är en felterm där    är individspecifika 

och tidskonstanta effekter och     är slumpfelet. Provins, ägandeform och tid noteras med     

respektive   och   noterar förändringen.  

 

Paneldataregressioner kommer att genomföras för varje ägandeform. Regressioner på 

tidsseriedata hade också varit möjlig men de begränsade antalet år gör att de skattade resultaten 

hade varit osäkra. Paneldata är därför att föredra då den kan användas för att analysera rörelsen i 

lönerna med få observationer genom att istället analysera reaktionerna från många individer 

(Kennedy, 2008).  
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4.2. Data  

Data är hämtad från China Labour Statistical Yearbook och China Statistical Yearbook (2001-

2009), vilka är sammanställda av National Bureau of Statistics (NBS). Statistiken från NBS ska 

beaktas med vis skepsis då den har inrapporterats från företag och andra organ i Kina. Det kan ha 

funnits incitament för de rapporterande organisationerna att överdriva eller underskatta siffror
7
. 

De förvrängda siffrorna kan antas vara ungefär lika stora mellan alla år och provinser. Eftersom 

det är den procentuella skillnaden mellan åren och provinserna som undersöks bör detta inte vara 

ett problem. Det datamaterial som saknas i årsböckerna är realkapitalets storlek och den kommer 

istället att hämtas från en artikel skriven av Wu (2008). Wus data sträcker sig till år 2006 och 

datamaterialet har därför expanderats till 2008 enligt Wus metoder.  

 

Perioden som undersöks är från år 2001 till 2008 och antalet provinser är 30 stycken. Totalt blir 

det 240 observationer. En del data kommer att presenteras efter de geografiska provinserna då de 

västra och centrala provinserna tenderar att vara fattigare än de östliga
8
. De tre företagsformerna 

som ska undersökas är statligt ägda, urbant kollektivt ägda och övriga ägandetyper. De övriga 

ägandetyperna inkluderar privata företag och institutioner med ägandeformerna: samägda företag, 

aktiebolag, utlandsägda företag och företag ägda av invånare från Kinas tre egna administrativa 

regioner Hong Kong, Macao och Taiwan (ACMR, 2011). 

 

Lönerna är tillväxten i total utbetalad lön till heltidsanställda, där lönen refererar till all ersättning 

som betalats till de anställda i pengar inklusive alla eventuella bonusar, övertidsersättningar eller 

andra liknande tillägg (ACMR, 2011; Banister, 2005). Lönen är justerad med konsument-

prisindex för varje provins där indexåret är 1978.  

 

I Kina har arbetskraftens marginalproduktivitet,  , ökat konstant från att vara omkring 0,35 på 

1980-talet till att idag vara mellan 0,7-0,8. I länder utan överskott på kapital är   vanligtvis 

mellan 0,6-0,7 (Fang et al, 2006). Den ökade marginalproduktiviteten avspeglas i statistiken. 

Övriga företags lönenivåer har haft en genomsnittlig tillväxt på 73 procent mellan 2001-2008. De 

                                                   
7
 För utförligare diskussion kring Kinas statistik se bl.a. Lindbeck, 2006; Banister, 2005 

8
Öst: Beijing, Tianjin, Hebei, Inner Mongolia, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, 

Guangdong, Guangxi, Hainan Centrala: Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Väst: 

Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 
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statliga och urbant kollektivt ägda företagen har haft en tillväxt på 17 respektive 2 procent. I takt 

med att antalet privata och utlandsägda företag ökar i Kina minskar de statliga och urbana 

företagen sina andelar av löneutbetalningarna. Som kan ses i Figur 3 nedan står de Statligt ägda 

företagen ändå fortfarande för den största andelen av löneutbetalningarna.  

 

 

Figur 3 Ägandeformernas andelar av löneutbetalningarna mellan 2001-2008 (Källa: China Statistical Yearbook) 

 

BNP, FDI och realkapital finns inte tillgänglig för varje ägandetyp i provinserna utan är endast 

provinsspecifika. Det kan finnas skillnader i total produktion och andelen utländska 

direktinvesteringar mellan de olika företagstyperna. Om produktionen ökar mer i en företagsform 

borde lönenivåerna även stiga mer i den företagstypen. Det samma gäller för utländska 

direktinvesteringar och realkapital. Trots detta kan den provinsspecifika datan vara en bra 

approximation i modellen då dessa variabler kan ge ”spill over”-effekter till geografiskt 

närliggande företag. Som kan utläsas av Tabell 1 nedan har den relativa ökningen av BNP har 

varit jämn mellan de västra, centrala och östra delarna i landet med ökningar på 32, 26 respektive 

33 procent. Den genomsnittliga tillväxten av FDI legat på 63 procent och nästan hälften av alla 

provinser har haft en årlig tillväxt på över 50 procent. Märkvärt är att tillväxten i FDI har varit 

högre i de centrala delarna än de östliga. Tillväxten i realkapital har precis som BNP varit relativt 

stabil över de tre regionerna. 
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Tabell 1 Genomsnittlig tillväxt i BNP, FDI och Realkapital mellan 2001-2008 (Källa: China Statistical Yearbook, 

sammanställd av författarna) 

Region BNP FDI Realkapital 

Öst 0,33 0,55 0,17 

Central 0,26 0,80 0,19 

Väst 0,32 0,61 0,17 

Total 0,31 0,63 0,18 

Statistik för den procentuella arbetslösheten finns endast tillgänglig för de urbana områdena i 

provinserna. Arbetslösheten i stadsområden används därför som en approximation för den totala 

arbetslösheten. Data för arbetslösheten i Shanghai saknas för år 2001 och 2005. Då arbetslösheten 

har legat relativt stabilt har genomsnittet av året innan och efter använts som approximation.  De 

arbetslösa som är med i fackförbunden ingår inte i andelen fackanslutna. Anledningen är att en 

arbetslös inte tillhör någon speciell företagsform. Ett antagandes görs därmed att alla kan arbeta i 

alla företagsformer.  

4.3. Resultat  

4.3.1. Modellen 

Två modeller har skattats för varje företagstyp. Först skattas en modell med laggade värden för 

att undersöka om variablernas effekt på lönerna sker med en tidsfördröjning. I den första 

modellen skattas lönen i period   på de förklarande variablerna från samma tidsperiod till två 

perioders laggade värden,    . När vi använder tidigare värden förlorar vi observationer och 

därmed också frihetsgrader. Därför har en ny modell skapats med de variabler som hade högt 

signifikans i modell 1. Det är denna modell som våra slutsatser kommer att baseras på. Eftersom 

interceptet kan skilja sig mellan de olika provinserna och över de olika tidsperioderna har 

modellerna justeras med individspecifika och tidskonstanta intercept (Kennedy, 2008). Resultatet 

redovisas nedan i Tabell 2, där värdena inom parantes är t-statistikorna. I tabellen betecknar S de 

statligt, U de urbant kollektivt och Ö är de övrigt ägda företagen. Siffran efter ägandeformen 

betecknar modell 1 och 2.   
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Tabell 2 Determinanter av lönenivåer  

OLS regressioner med individspecifika och tidskonstanta intercept. 

Variabel 
 

S 1 S 2  U 1 U 2  Ö 1 Ö 2 

Intercept  -0,041 -0,010  -0,005 -0,003  0,109 0,158 

  (-0,535) (-0,217)  (-0,033) (-0,025)  (0,413) (1,136) 

ΔlnBNP  0,249** 0,236**  0,148 ---  0,004 --- 

 
 

 (1,981) (1,990)  (0,581) 
 

 (0,009) 
 

ΔlnBNP(-1)  0,122 ---  0,674** 0,632**  -0,224 --- 

 
 

 (0,852) 
 

 (2,384) (2,388)  (-0,469) 
 

ΔlnBNP(-2)  0,007 ---  -0,088 ---  0,211 0,292 

 
 

 (0,085) 
 

 (-0,530) 
 

 (0,768) (1,092) 

ΔlnFDI  0,008 ---  0,012 ---  -0,013 --- 

 
 

 (0,989) 
 

 (0,746) 
 

 (-0,457) 
 

ΔlnFDI(-1)  -0,002 ---  -0,008 ---  0,036 0,026 

 
 

 (-0,271) 
 

 (-0,466) 
 

 (1,272) (0,971) 

ΔlnFDI(-2)  0,015* 0,015**  0,018 0,017  0,031 --- 

 
 

 (1,809) (1,977)  (1,057) (1,075)  (1,090) 
 

ΔlnK  0,279 0,227  -0,115 ---  -0,436 --- 

 
 

 (1,465) (1,648)  (-0,301) 
 

 (-0,690) 
 

ΔlnK(-1)  -0,115 ---  -0,181 -0,38  0,454 --- 

 
 

 (-0,504) 
 

 (-0,392) (-1,241)  (0,590) 
 

ΔlnK(-2)  -0,103 ---  -0,197 ---  -0,687 -0,123 

 
 

 (-0,397) 
 

 (-0,379) 
 

 (-0,784) (-0,175) 

U%  0,098 ---  0,879 0,408  -4,114 --- 

 
 

 (-0,082) ---  (0,360) (0,203)  (-1,004) 
 

U%(-1)  0,933 1.048  -0,800 ---  3,751 --- 

 
 

 (0,798) (1.070)  (-0,336) 
 

 (0,955) 
 

U%(-2)  0,133 ---  -0,289 ---  4,424 4,048 

 
 

 (0,14) 
 

 (-0,152) 
 

 (1,402) (1,362) 

TU%  0,026 0,028*  -0,037* -0,029*  -0,142* -0,145** 

 
 

 (1,484) (1,819)  (-1,865) (-1,764)  (-2,713) (-2,906) 

TU%(-1)  0,016 ---  0,005 ---  0,087* --- 

 
 

 (0,802) 
 

 (0,310) 
 

 (1,679) 
 

TU%(-2)  0,027 ---  0,025 ---  0,084* --- 

  (1,353) 
 

 (1,258) 
 

 (1,850) 
 

Justerat R
2
 0,497 0,515  0,319 0,350  0,017 0,005 

St.e  0,036 0,035  0,072 0,071  0,121 0,012 

P-värde  0,000 0,000  0,000 0,000  0,384 0,445 

Durbin-Watson 2,200 2,189  2,354 2,361  3,135 3,035 

*Signifikant på 10 % signifikansnivå 

**Signifikant på 5 % signifikansnivå 
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För de övrigt ägda företagen är resultaten i den skattade modellen inte signifikant. Modellen 

innehåller även negativ autokorrelation enligt Durbin-Watson statistikan. Resultaten för övriga 

företag är alltså inte tillräckligt goda för att kunna dra några slutsatser och en närmare 

beskrivning kommer därför inte att göras. Vår modell misslyckas alltså att förklara lönerna i 

dessa företagstyper. En förklaring till att modellen inte är signifikant kan bero på att gruppen inte 

är tillräckligt homogen för att kunna analyseras tillsammans. Om företagen hade delats upp efter 

respektive ägandetyp hade antalet företag i varje ägandeform blivit så pass få, att resultatet hade 

blivit osäkert. Det enda signifikanta resultatet i den skattade modellen är 

fackförbundskoefficienten som har en negativ effekt på lönenivåerna. 

 

För de statligt ägda företagen och de urbant kollektivt ägda företagen är den justerade 

förklaringsgraden
9
 52 respektive 35 procent. Det innebär att vår modell inte förklarar lönens 

påverkan i full utsträckning och att den förklarar de statliga företagens lönenivåer i större 

utsträckning än i de urbana företagen. Sannolikheten för att modellen är signifikant, är hög för 

både de statligt och urbant kollektivt ägda företagen med p-värden kring noll. I modellerna har 

ingen autokorrelation påträffats enligt Durbin-Watson statistikan. 

4.3.2. De förklarande variablerna 

Enligt teorin påverkar en ökning i den totala produktiviteten lönenivåerna positivt vilket bekräftas 

av våra resultat. Det framgår även att en procents ökning i BNP, ökar lönen med 0,63 procent i de 

urbant kollektivt ägda företagen, jämfört med 0,24 procent i de statligt ägda företagen. BNP 

påverkar med störst sannolikhet lönenivåerna med direkt effekt i statligt ägda företag och med en 

periods fördröjning i de urbant kollektiva företagen. BNP är den faktor som har störst påverkan 

på lönerna och är den enda variabeln som är signifikant för båda ägandetyperna på fem procents 

signifikansnivå.  

 

Även sambandet mellan lön och FDI är positivt för både de statligt och urbant kollektivt ägda 

företagen. Resultatet är endast signifikant för de Statliga företagen. En ökning(minskning) i de 

utländska direktinvesteringarna i de statligt ägda företagen skulle enligt resultatet leda till en 

motsvarande ökning(minskning) i lönenivåer på 1,5 procent. Att FDI endast är signifikant för 

                                                   
9
 Den justerade förklaringsgraden tar hänsyn till antalet variabler i modellen. 
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statliga företag, kan vara förenat med att det är den företagstyp som är mest kapitalintensiv och 

närmast sammanlänkade med regeringen. Staten styr fördelningen av FDI genom olika tillstånd 

och regelverk och det kan därför antas att staten styr FDI till de statliga företagen.  Det är därför 

lättare för statliga företag att tillgodose investeringarna och efterfrågar därför mer utbildad 

arbetskraft. Statliga företag får därmed en tydligare effekt på lönenivåerna. Sannolikheten att FDI 

påverkar lönen är störst med två perioders fördröjning. En förklaring till detta är att det tar tid att 

hitta rätt kompetens och för företagen att anpassa sig till de nya produktionsmöjligheterna. 

 

Förändringen i realkapital är inte signifikant för någon av företagstyperna. För de statligt ägda 

företagen är variabeln marginellt över den tioprocentiga signifikansnivån (0,102). Värt att nämna 

är ändå att effekten blev positiv för de kapitalintensivare statliga företagen och negativ för de 

mindre kapitalintensiva urbant kollektivt och övriga ägandetyperna. Detta är precis vad som 

förväntades enligt Lewis (1954) samt Fei och Ranis (1961) där kapitalintensiva sektorn med det 

begränsade utbildade arbetsutbudet ger högre löner än arbetsintensiva sektorn.  

 

Trots att arbetslösheten visar en tydlig påverkan på löner i teorin är den inte signifikant i vår 

undersökning. En förklaring till detta är som tidigare nämnts, risken för att arbetslösheten i 

städerna inte motsvarar arbetslösheten i hela provinsen samt att de officiella siffrorna för 

arbetslösheten inte motsvarar verkligheten. Utbudet av arbetskraft är ännu en förklaring till att 

resultaten inte visar någon koppling mellan löner och arbetslöshet. Eftersom arbetsutbudet är 

nästintill obegränsat stort i förhållande till kapital i Kina påverkas inte lönerna. 

 

Enligt teorin förväntade vi oss att en ökning i fackförbundsdeltagandet skulle ha en positiv effekt 

på lönerna. Resultaten visar dock att fackförbundens inflytande på lönen varierar beroende på 

företagens ägandeform. Enligt våra resultat, som är signifikanta för samtliga ägandeformer på tio 

procents signifikansnivå, har ACFTU en positiv inverkan på löner i de statliga företagen och en 

negativ inverkan på lönerna i de urbant kollektivt ägda företagen. ACFTU visar även en negativ 

effekt på de övriga ägandeformerna. Resultaten skiljer sig alltså något mot Dong och Bowels 

(2002) undersökning som visade en negativ effekt på den statliga företagen. Det indikerar att 

fackförbundets inflytande på löner har förändrats under de senaste åren. Enligt vår skattade 

modell skulle en procents ökning(minskning) i fackdeltagandet öka(minska) lönen med cirka 
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0,03 procent i de statligt ägda företagen medan det skulle minska(öka) lönen med cirka 0,03 

procent i de urbant kollektivt ägda företagen. För de övriga företagen skulle motsvarande ökning 

i fackdeltagande leda till en minskning på nästan 0,15 procent. Det resultatet tyder på att många i 

de övriga företagstyperna fortfarande registreras som fackdeltagare utan att ha möjlighet till 

inflytande av sin arbetssituation. Att sambandet blev negativt för både de urbant kollektivt och 

övrigt ägda företagen, kan också förklaras av att representanterna i dessa företag kan vara 

kopplade till styrelsen som har ett intresse att hålla lönerna nere. 

 

Eftersom resultaten visar ett positivt samband mellan fackdeltagandet och lönerna kan detta vara 

ett tecken på att de kollektiva löneförhandlingarna har fått störst spridning i de Statliga företagen.  

Det finns en fackförbundstradition i de statliga företagen som gör att dessa företag är mindre 

främmande för fackliga förhandlingar. Eftersom fackförbunden är väletablerade i dessa företag är 

kollektiva förhandlingar inte lika främmande i de statliga företagen som de är i framför allt de 

övriga nyare företagsformerna.  

 

Som tidigare nämnts finns en teoretisk skillnad mellan centraliserade och decentraliserade 

fackförbund. Kinas centraliserade fackförbund, med den starka kopplingen till staten, prioriterar 

därför troligtvis låg arbetslöshet framför höjda löner. Det är en förklaring till varför ACFTU har 

en lägre påverkan på löner än fackförbund i västerländska länder. Då utländska företag ofta 

placerar arbetsintensiv produktion i länder med låga löner är, enligt teorin, efterfrågan på 

arbetskraft i dessa företag mer elastisk. De utlandsägda företagen ger alltså många arbetstillfällen 

men är känsliga för löneförändringar. Det är ytterligare en faktor som påverkar att ACFTU inte 

vill höja lönerna i speciellt de övriga företagsformerna.  

 

Det går inte att säkerställa kausaliteten i fackförbundsdeltagandet i de statliga företagen. Det vill 

säga, om det är en ökning i fackdeltagandet som leder till högre löner i provinserna eller om det 

är arbetstagare i provinser med högre löner som väljer att gå med i facket. Resultaten i studier 

från de västerländska ekonomierna visar att det är mer troligt att det är fackförbundsdeltagandet 

som påverkar lönerna och inte det omvända.  
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4.4.3. Generell diskussion 

Våra resultat visar en viss osäkerhet på grund av den begränsade datamängd som finns att tillgå 

samt de brister som finns i datan. Ett problem med att undersöka lönenivåer på kort sikt är att 

löner ofta är trögrörliga. De påverkande faktorernas effekt kan därför ske under flera tidsperioder. 

Hade observationer från fler år varit tillgängliga hade de långsiktiga effekterna kunnat 

undersökas och fler resultat hade då troligtvis blivit signifikanta. Det hade varit relevant att ha 

mer företagsspecifik data och inte endast för hela provinsen för att på så sätt identifiera BNP, FDI 

och realkapital för varje enskild företagsform.  

 

I dagsläget har vi kunnat observera policyändringar som går mot ökad förhandlingskraft för 

ACFTU och arbetarna. Eftersom ACFTU är en stor organisation och den statliga byråkratin är 

ännu större, är implementationen av dessa förändringar trögrörliga. Vi förväntar oss därför att 

effekten på lönerna av dessa policyändringar kommer att avspeglas ännu tydligare i statistiken 

om några år.  

 

Om realkapitalet fortsätter att öka i förhållande till arbetskraft, kommer arbetsutbudet i framtiden 

att minska. Det skulle i sådana fall leda till större förhandlingsmöjligheter för ACFTU gentemot 

arbetsgivarna. Det kräver dock att ACFTU har aktionsmöjligheter som till exempel rätt att 

strejka. Så länge dessa verktyg saknas för organisationen kommer arbetstagarna och 

arbetsgivarna troligtvis vara fortsätt skeptiska till ACFTU som organisation. Noterbart är ändå att 

ACFTU fått större befogenheter under den undersökta tidsperioden. En politisk åtgärd som stärkt 

förbundet är den arbetsrättslagstiftning som innehåller instruktioner för hur de kollektiva 

kontrakten ska upphandlas på arbetsplatserna. Bara mellan 2006 och 2009 hade de kollektiva 

kontrakten som upprättats fördubblat sin omfattning i antalet berörda arbetstagare. Om vi därför 

skulle spekulera om framtiden är sambandet mellan fackförbunden och lönenivåerna troligtvis 

vara starkare och också positivt för samtliga företagstyper.  Denna spekulation stärks av att staten 

och ACFTU har visat ett intresse för att de kollektiva kontrakten ska upprättas genom bland annat 

policyuttalanden (t ex ACFTU, 2011-01; ACFTU 2010-07). Genom statens uppbackning ökar 

arbetstagarnas förhandlingskraft. Det finns alltså både en formell institution som uppmuntrar till 

kollektiva förhandlingar, samt en stat som är villig att se till att regelverket efterföljs.   
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5. Slutsats 

Vi har undersökt om fackförbundet i Kina påverkar lönenivåerna i statligt, urbant kollektivt ägda 

företag samt företag med övriga ägandeformer. Enligt teorin förväntade vi oss att fackförbundet 

skulle ha en positiv inverkan på lönerna, framför allt i den kapitalintensiva sektorn. Vi var dock 

osäkra på den eventuella effektens storlek då arbetsutbudet i förhållandet till realkapitalet samt 

regeringens intressen påverkar ACFTU:s lönekrav. Resultaten visar att fackförbundet på en har 

en påverkan på lönerna i de statligt och urbant kollektivt ägda företagen. Påverkan är positiv i de 

statligt ägda företagen medan den är negativ för de urbant kollektivt ägda företagen. Ytterligare 

en förklaring är att den statliga sektorn är mer kapitalintensiv och kräver med utbildad arbetskraft 

vilken är begränsad i Kina. ACFTU har därför större förhandlingsutrymme i de statliga företagen 

då efterfrågan är stor och utbudet litet. Att fackförbundstraditionen är starkast i de statliga 

företagen har också funnits som en förklaring till att ACFTU i större utsträckning kan förhandla 

om löner i dessa företag då kollektiva löneförhandlingar med förbundet är mindre främmande. Vi 

har inte kunnat styrka att fackförbund har något inflytande på lönesättningen i de övriga 

ägandetyperna, förmodligen på grund av att de övriga ägandeformerna är en allt för heterogen 

grupp för att undersökas gemensamt. Eftersom BNP, FDI och realkapital inte är 

ägandeformspecifika, ska studiens resultat tolkas med försiktighet. 
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