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Sammanfattning 
Denna studie undersöker om det förekommer ett samband mellan strukturomvandling och 

globalisering. För att mäta strukturomvandling de-komponeras produktivitetstillväxten för 34 

länder från år 1971 till 2009 för att urskilja produktivitetsbidraget av arbetskraftsförflyttning 

mellan olika produktionssektorer. Sambandet mellan strukturomvandling och globalisering 

analyseras med årlig paneldata genom OLS. Analysen finner att ekonomiska flöden genom 

handel, direktinvesteringar, portföljinvesteringar och inkomstbetalningar till utländska 

medborgare har ett negativt samband med strukturomvandling. 
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1. Inledning 
Uppfattningen att allokering av arbetskraft har en viktig funktion i utvecklingsprocessen är 

näst intill lika gammal som den ekonomiska vetenskapen självt och återfinns redan i Adam 

Smith’s (1776) och David Ricardo’s (1817) klassiska verk. Inom det utvecklingsekonomiska 

fältet används ofta begreppet strukturomvandling för att belysa olika sektorers relativa 

betydelse, dels genom produktivitet men också genom förflyttning av arbetskraft och kapital 

mellan olika produktionssektorer (Syrquin. 1988). Betydelsen av en effektiv allokering av 

produktionsfaktorer för den aggregerade produktiviteten, både mellan och inom sektorer, har 

även uppmärksammats i aktuell forskning (se bl.a. Banjree & Duflo, 2005; Roncolato & 

Kucera, 2013; McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo, 2014; Ylimaz, 2015). 

 

Under 1900-talets senare hälft har världsekonomin blivit allt mer integrerad genom handel, 

kommunikation och förflyttning av kapital och arbetskraft över nationsgränser. Denna ökande 

globala integration brukar sammanfattas som globalisering. Potrafke (2015) ger en översikt av 

tidigare studier som över lag dokumenterat positiva effekter på produktivitet som följd av 

globalisering. Ökad internationell integration och minskade transaktionskostnader förväntas 

öka både konkurrens och specialisering. Enligt Meissner (2013) har empiriska studier utökat 

förståelse för globalisering, men dess positiva effekt på ekonomisk utveckling är fortfarande 

inte helt klarlagd. Dessutom kan globaliseringens effekter vara betingad på andra faktorer 

som exempelvis naturresurser, varupriser, fungerande institutioner och politik. Syrquin (2005) 

redogör för kritiska röster som menar att globalisering bland annat kan leda till ökad 

ojämlikhet, ekonomiska kriser och tidig avindustrialisering. 

 

Ökad produktivitet är ett viktigt verktyg för att länder ska nå ett högre välstånd. Då det idag 

råder stora produktivitetsgap mellan rika och fattiga länder är det intressant att undersöka 

sambandet mellan ökad globaliseringen och produktivitet. Rodrik (2016) undersöker 

produktivitetsförändringar inom industrisektorn och drar slutsatsen att globalisering har lett 

till tidig avindustrialisering bland låg- och medelinkomstländer. Då industrialisering är en 

viktig tillväxtmotor är denna tidiga avindustrialisering oroväckande för de utsatta länderna.1 

McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) finner att strukturomvandling i både 

Latinamerika och Afrika i huvudsak har haft en tillväxthämmande effekt på den aggregerade 

produktiviteten, då arbetskraft rört sig bort från produktiva sektorer till sektorer med lägre 

																																																								
1 Szirmai & Verpagen (2015) ger en tydlig översikt av industrisektorns betydelse för ekonomisk utveckling. 
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produktivitet. Både Rodrik (2016) och McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) menar att 

ökad konkurrens som följd av globalisering kan tränga ut industriproduktion vilket i sin tur 

kan leda till att arbetskraft hamnar i sektorer med lägre produktivitet. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan globalisering och 

strukturomvandling, i synnerlighet i låg- och medelinkomstländer. Studiens explicita 

frågeställning lyder därför följande: Förekommer det ett samband mellan globalisering och 

strukturomvandling? 

 

För att besvara frågeställningen de-komponeras produktivitetsförändringen för 34 länder från 

år 1971 till 2009 för att urskilja produktivitetsbidraget av förflyttning av arbetskraft mellan 

sektorer. Valet av länder och tidsrymd motiveras utifrån den omfattning tillförlitlig data 

funnits tillgänglig. Den undersökta tidsperioden utgörs även de år som världsekonomin blivit 

allt mer integrerad. Den de-komponerade termen analyseras sedan genom regressionsanalys 

för att klargöra om det föreligger ett samband mellan globalisering och strukturomvandling. 

Denna studie följer i stora drag tillvägagångsättet av McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo 

(2014). Studien skiljer sig dock på några punkter. Först och främst utgörs den undersökta 

perioden av ett längre tidsspann. Analysen inkluderar dessutom olika mått på globalisering för 

att estimera dess samband med strukturomvandling. Slutligen används även paneldata i 

analysen vilket möjliggör effektivare ekonometriska skattningar då fler observationer finns att 

tillgå. 

 

Studiens resultat visar att det finns ett negativt samband mellan ekonomiska flöden genom 

handel, direktinvesteringar, portföljinvesteringar och inkomstbetalningar till utländska 

medborgare och strukturomvandling. Sambandet är störst bland de länder som initialt i den 

undersökta perioden kan klassificeras som låg- och medelinkomstländer. 

 

Utöver detta inledande kapitel består arbetet av flera delar. I kapitel två presenteras en 

bakgrundsbeskrivning och en översikt av strukturomvandling under de senaste decennierna. I 

kapitel tre presenteras studiens teoretiska ramverk. Kapitel fyra beskriver resultaten av 

tidigare forskning. I kapitel fem och sex presenteras den data som analysen bygger på samt 

studiens empiriska modell. I kapitel sju presenteras studiens resultat som i kapitel åtta 

diskuteras i ett bredare perspektiv. Studiens avslutade kapitel ger en sammanfattande slutsats. 
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2. Institutionell bakgrund 
Begreppet strukturomvandling och struktur har flera tillämpningar inom den ekonomiska 

litteraturen. Definitionerna är dock åtskilda och av varierande precision. Den mest vedertagna 

definition av strukturomvandling anses vara långsiktiga förändringar i ekonomiers 

sammansättning och produktionssektorers relativa betydelse för den aggregerade ekonomin 

(Syrquin, 2010; Krüger, 2008). Kutznet (1973) använder sig av en bredare definition av 

strukturomvandling där även förändring av institutioner och demografi infattas i begreppet. 

Denna studie kommer följa McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo’s (2014) förhållningssätt till 

strukturomvandling, där förflyttning av arbetskraft mellan lågproduktiva- och högproduktiva 

sektorer och dess bidrag till den aggregerad produktiviteten avses. 

 

Tabell 1 ger en översikt av strukturomvandling i världen genom att illustrera 

sysselsättningsandelar och relativ produktivitet inom jordbruk-, industri- samt tjänstesektorn 

för 32 ekonomier, fördelade utifrån fyra geografiska regioner över tid. Produktivitet i varje 

sektor mäts här som förädlingsvärdet per sysselsatt i respektive sektor som andel av det totala 

förädlingsvärdet per sysselsatt, vilket kan uttryckas som relativ produktivitet. 2 I Tabell 1 visas 

jordbrukssektorns fallande sysselsättningsandel i alla fyra geografiska regioner. 

Sysselsättningsgapet mellan de olika sektorerna i de fattigare länderna i Afrika och de rikare 

länderna i Europa är stort under hela perioden. Avindustrialiseringen är noterbar i alla de 

undersökta regionerna förutom i Afrika där andelen sysselsatta inom industrisektorn varit näst 

intill konstant. Ett annat generellt mönster är den ökade sysselsättningsandelen inom 

tjänstesektorn. Att sysselsättningsgraden inom tjänstesektorn ökar i takt med ekonomisk 

utveckling är inte kontroversiellt. Men att tjänstesektorns sysselsättningsandel ökar bland 

regioner som ännu inte fullt industrialiserats kan vara problematiskt ur ett 

utvecklingsperspektiv, då tjänstesektorn har en lägre produktivitet jämfört med 

industrisektorn. Produktiviteten i de undersökta regionerna är högst inom industrisektorn, följt 

av tjänstesektorn och slutligen jordbrukssektorn. I Afrika har den relativa produktiviteten i 

tjänste- och industrisektorn fallit sedan 1990-talet. 

 

 

 

 

																																																								
2 För en översikt om olika mått på strukturomvandling, se Herrendorf, Rogerson & Valentinyi (2013). 
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Tabell 1. Sysselsättningsandel och relativ produktivitet inom tre sektorer över tid. 

 
 Sysselsättningsandel  Relativ produktivitet 

 1971 1980 1990 2000 2010  1971 1980 1990 2000 2009 

Latinamerika (8)       

Jordbruk 0,37 0,28 0,25 0,19 0,14  0,25 0,30 0,36 0,47 0,55 

Industri 0,16 0,16 0,15 0,13 0,11  1,22 1,29 1,31 1,43 1,53 

Tjänster 0,20 0,24 0,25 0,24 0,24  1,13 0,93 0,86 0,81 0,78 

Asien (8)       

Jordbruk 0,51 0,45 0,39 0,32 0,27  0,41 0,36 0,34 0,32 0,31 

Industri 0,13 0,16 0,17 0,15 0,14  1,59 1,63 1,69 1,90 1,92 

Tjänster 0,12 0,12 0,13 0,16 0,17  1,69 1,51 1,16 1,02 0,98 

Afrika (8)       

Jordbruk 0,67 0,62 0,58 0,55 0,49  0,36 0,33 0,32 0,37 0,38 

Industri 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08  2,28 2,50 2,21 1,96 1,51 

Tjänster 0,11 0,13 0,13 0,14 0,14  1,62 1,60 1,75 1,32 1,24 

Europa + USA (8)       

Jordbruk 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03  0,29 0,34 0,51 0,65 0,79 

Industri 0,26 0,23 0,19 0,17 0,13  0,73 0,83 0,96 1,15 1,32 

Tjänster 0,24 0,28 0,31 0,33 0,35  1,45 1,24 1,06 0,92 0,87 

Not: Oviktade medelvärden. Antal länder i varje grupp anges i parantes och återfinns i Tabell 1 i Appendix. ISIC Rev. 3.1 
klassifikation; Jordbruk (A+B), Industri (D), Tjänster (L,M,N,O,P). Källa: 10-Sector Database (Timmer, de Vries & de Vries 
2015). 
 

För att möjliggöra en tydligare bild av strukturomvandlingen mellan åren 1970 och 2010 

illustreras sysselsättningsandelarna för tre olika ekonomier som befunnit sig i olika delar av 

industrialiseringsprocessen under perioden. USA kan anses varit ett välutvecklat industriland 

redan innan 1970. Sydkorea har industrialiserats under den gångna perioden. Slutligen 

inkluderas Botswana som ännu inte genomgått en industrialiseringsfas. 

 

I Figur 1 visas en fallande sysselsättningsandel inom jordbrukssektorn i både Sydkorea och 

Botswana. I Botswana har andel arbetare inom jordbrukssektorn stabiliserat sig runt 40 

procent efter 1990. Sydkoreas andel faller under hela perioden mot nivåer jämbördiga med 

USA.  
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Figur 1. Andel sysselsatta inom jordbrukssektorn år 1970-2010. 

 
Not: ISIC Rev. 3.1 klassifikation: A+B. Källa: 10-Sector Database (Timmer, de Vries & de Vries 2015). 

 

Figur 2. Andel sysselsatta inom industrisektorn år 1970-2010. 

 
Not: ISIC Rev. 3.1 klassifikation: D. Källa: 10-Sector Database (Timmer, de Vries & de Vries 2015). 
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I Figur 2 illustreras andelen sysselsatta inom industrisektorn. Noterbart är en fallande 

industriandel för USA under hela den redovisade perioden. Sydkorea har sedan 1970-talet 

haft en kraftigt ökad sysselsättning inom industrisektorn som nått sin pik runt år 1990. I 

Botswana har industrialiseringen inte haft samma utveckling. Först under mitten av 1980-talet 

börjar andelen arbetare inom industrisektorn öka, dock inte i samma takt som den 

sydkoreanska expansionen. Efter att länder industrialiserats skiftar ofta efterfrågan från varor 

till tjänster, vilket kan leda en ökad sysselsättningsandel i inom tjänstesektorn. I figur 3 ökar 

andelen sysselsatta inom tjänstesektorn för både USA och Sydkorea under den illustrerade 

tidsperioden. Paradoxalt nog ses en ökning inom tjänstesektorn även för Botswana. Detta är 

problematiskt då denna sektor har lägre produktivitet än industrisektorn. 

 

Figur 3. Andel sysselsatta inom tjänstesektorn år 1970-2010. 

 
Not: ISIC Rev. 3.1 klassifikation: L,M,N,O,P. Källa: 10-Sector Database (Timmer, de Vries & de Vries. 2015). 

 

Sedan 1970-talet har världen blivit allt mer globaliserad (Potrafke, 2015). Meissner (2013) 

definerar globalisering som ekonomiska och sociala förbindelser mellan världens länder. I 

Figur 4 illustreras  globaliseringens framväxt i fyra geografiska regioner. 
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Figur 4. Globalisering år 1970-2010. 

 

 
Not: Oviktade medelvärden. Länder i varje region återfinns i Appendix i Tabell 1. Källa: KOF Index of Globalization 
(Dreher, Gaston & Martens, 2008). 
 

Globaliseringen har ökat i alla fyra regioner sedan år 1970. Europa och USA har en noterbart 

högre nivå av globalisering över hela perioden. Den lägsta nivån av globalisering återfinns i 

Afrika. Globaliseringsutvecklingen i den asiatiska regionen har varit stark. Vid 1970-talet var 

regionens nivå av globalisering jämbördig med Afrika. Under 2000-talet har regionen nått en 

nivå som är  högre än både Latinamerika och Afrika. Med utgångspunkt i Tabell 1 och de 

illustrerade figurerna ovan är det intressant att studera vad som påverkar dessa strukturella 

förändringar och undersöka om det återfinns ett samband med globalisering. I följande avsnitt 

redogörs för teori och empiriska studier som kan tänkas förklara strukturomvandling. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Strukturomvandlingsmodeller syftar till att klarlägga hur ekonomier utvecklas genom att 

transformera sina inhemska ekonomiska strukturer (Todaro & Smith 2015). Det existerar inte 

någon generell teori som behandlar strukturomvandling, men i litteraturen förekommer flera 

typer av modeller (Krüger, 2008). Den kanske mest klassiska och grundläggande 

modelleringen av strukturomvandling är Lewis duala modell. Lewis (1954) gör en distinktion 

mellan den traditionella jordbrukssektorn och den moderna industrisektorn. 

 

Distinktionen mellan dessa två sektorer behöver inte utgöras av den specifika typ av 

produkter och varor som produceras i respektive sektor. Även själva produktionsprocessen 

kan utgöra åtskillnaden. Den traditionella sektorn kan anses utgöras av en arbetskraftsintensiv 

produktionsprocess medan den moderna sektorn nyttjar modern teknologi. Förflyttningen av 

arbetskraft från den traditionella sektorn till den moderna sektorn är motorn för den 

ekonomiska utvecklingen. Den traditionella sektorn tillhandahåller en tillförsel av arbetskraft 

till den moderna sektorn. Utgångspunkten är att arbetskraftstillgången inom den traditionella 

sektorn antas vara obegränsad och kan flyttas till den moderna sektorn utan kostnad (Ray, 

1998). 

 

I Figur 5 återges Lewis (1954) duala modell där de två högra graferna illustrerar den 

traditionella jordbrukssektorn respektive den moderna industrisektorn i de två graferna till 

vänster. I den översta högra grafen återfinns en avtagande produktionsfunktion för 

jordbrukssektorn där produktionen (TPA) endast beror på arbetskraft (LA) som föränderlig 

produktionsfaktor. Kapital (KA) och teknologi (tA) antas vara konstanta och oföränderliga. I 

den nedre grafen till höger illustreras genomsnitts- (APLA) och marginalprodukten (MPLA) för 

jordbrukssektorn. Arbetskraften inom jordbruket antas dela på produktionen vilket medför att 

reallönen (WA) bestäms av genomsnittsprodukten istället för marginalprodukten som i den 

moderna industrisektorn. Detta antagande motiveras då jordbruk ofta är familjeägda, i 

synnerlighet i utvecklingsländer. Om arbetskraften inom jordbrukssektorn antas vara LA så 

medför detta att marginalprodukten är noll. All arbetskraft utöver LA antas därför vara ett 

överskott. Detta illustreras i kurvan TPA(KA) där lutning är noll bortom LA. 
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Figur 5. Lewis duala modell. 

 

 
Not: Återgiven ur Todaro & Smith (2015). 

 

I den översta vänstra grafen framställs en produktionsfunktion för industrisektorn. Även 

denna produktionsfunktion beror på arbetskraft (L") som en föränderlig produktionsfaktor 

givet en konstant kapitalstock (KM) och teknologi (t#). I modellen antas kapitalstocken kunna 

öka genom investeringar från kapitalägare. En ökning av kapitalstocken från KM1 till KM2 

resulterar i en ökning av produktionen från TPM1 till TPM2 då produktionsfunktionen skiftar 

uppåt från TPM1 KM1  till TPM2 KM2 . Framtida vinster resulterar sedan i högre investeringar 

och ökad produktion inom industrisektorn. I den nedre grafen till vänster illustreras 

industrisektorns marginalprodukt. Dessa utgör efterfrågan på arbetskraft i industrisektorn då 

det på arbetsmarknaden antas råda fullständig konkurrens. 

 

I modellen antas lönen i industrisektorn (WM) överstiga lönen i jordbrukssektorn (WA) och 

vara helt enhetselastisk (vilket indikeras av den horisontella kurvan (WMSL). Antagandet att 
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den traditionella jordbrukssektorn har ett obegränsad överskott på arbetskraft medför att den 

moderna industrisektorn kan anställa arbetskraft utan att riskera ökade löner. Givet KM1 

utgörs den motsvarande efterfrågefunktionen på arbetskraft utav DM(KM1). Punkt X utgör 

skärningspunkten mellan reallönen och marginalprodukten vilket resulterar i att arbetskraften 

i den moderna sektorn utgörs av L1. Den totala produktionen i den moderna industrisektorn 

(TPM1) utgörs av arean 0D1XL1 där löneandelen består av arean i rektangeln 0WMXL1. 

Vinsten som utgörs av arean i triangeln WMD1X som genererar en högre kapitalstock, KM2, 

vilket skiftar produktionsfunktionen uppåt till TPM(KM2). Skiftet av produktionsfunktionen 

ökar efterfrågan på arbetskraft (D2(KM2)). Denna process av självupphållande tillväxt som 

underbyggs av förflyttning av arbetskraft fortgår till att allt överskott av arbetskraft i den 

traditionella jordbrukssektorn absorberats av den moderna industrisektorn. Detta illustreras 

med den streckade linjen till höger om LA i den nedre grafen till höger. 

 

Essensen av Lewis (1954) duala modell är att den traditionella jordbrukssektorns överskott av 

arbetskraft fungerar som en motor för den aggregerade tillväxten. När arbetskraften förflyttas 

till den moderna industrisektorn ökar produktiviteten och således den ekonomiska 

utvecklingen. Enligt Ray (1998) kan denna distinktion mellan en traditionell och modern 

sektor uppfattas som något vag men är användbar för att strukturera tankarna kring hur 

välståndsutveckling och strukturomvandling sker i ekonomier med stora sysselsättning- och 

produktivitetsgap mellan sektorer. Lewis (1954) modell har dock kritiserats. Ett viktigt 

antagande i modellen är att arbetskraften inom den traditionella jordbrukssektorn kan 

förflyttas till den moderna industrisektorn utan kostnad. Även om marginalprodukten för 

arbetare inom jordbruket är låg kommer produktionen inom sektorn att minska om arbetskraft 

förflyttas till en annan sektor. Dessutom kan förflyttning till industrisektorn, som ofta är 

belägna i de urbana delarna, medföra ökade kostnader för exempelvis boende, transport och 

utrustning. Förflyttning av arbetskraft mellan sektorer kan således inte ske utan 

alternativkostnad (Szirmai, 2005). 

 

Med Lewis (1954) som en teoretisk utgångspunkt har flera studier gjorts. Klassiska empiriska 

redogörelser presenteras av bland annat Chenery (1979), Chenery & Syrquin (1975) och 

Kutznet (1965; 1973). Dessa studier utgår från att flera olika strukturer måste förändras för att 

en övergångsprocess mot en modern ekonomi ska vara möjlig. Dessa strukturer kan bestå av 

bland annat produktionsprocesser, konsumentefterfrågan, handel, demografiska förändringar 

och institutioner (Todaro & Smith 2015). 
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I ett aktuellt tillskott inom den teoretiska litteraturen presenterar Duarte & Restuccia (2010) 

en modell för strukturomvandling i en sluten ekonomi med en jordbruk-, industri- och 

tjänstesektor. Modellen utgår från att preferenserna mot industrivaror och servicetjänster blir 

starkare vid en ökad inkomstnivå. När produktivitet i jordbrukssektorn ökar stärks efterfrågan 

för tjänster och industrivaror, vilket medför att resurser allokeras bort från jordbrukssektorn 

till industri- och tjänstesektorn. I ett annat teoretiskt bidrag kritiserar Matsuyama (2009) 

användandet av slutna modeller i studier av strukturomvandling. Istället redogörs för en 

strukturomvandlingsmodell i en öppen ekonomi för att visa att handel medför att länder kan 

upprätthålla högre sysselsättningsgrad inom industrisektorn. En gängse uppfattning är att 

ökad produktiviteten inom industrisektorn förväntas minska sysselsättningen inom 

industrisektorn då mindre arbetskraft krävs för att producera fler varor. Utifrån en Ricardiansk 

modell visar Matsuyama (2009) att komparativa fördelar i industriproduktion kan leda till att 

sysselsättningsgraden inom industrisektorn hålls stabil. 

 

McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) antar ett tillvägagångssätt utifrån allmän 

jämviktsteori för att analysera hur förflyttning av arbetskraft mellan sektorer bidrar till den 

aggregerade produktiviteten. Detta görs genom att skilja på produktivitetstillväxt inom en 

specifik sektor och produktivitetstillväxt som ett resultat av arbetskraftsförflyttning mellan 

sektorer. På så vis kan arbetskraftförflyttningens bidrag till den aggregerade produktiviteten 

analyseras. McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) menar att tillväxt inom sektorer kan 

bero på exempelvis teknologisk förändring, investeringar och allokering av resurser inom 

produktionsanläggningar. Tillväxt mellan sektorer kan, i enlighet med Lewis (1954), ske 

genom att förflytta arbetskraft från lågproduktiva sektorer till högproduktiva sektorer. 

 

Inledningsvis kan arbetskraftens produktivitet, Yt, definieras enligt nedanstående 

 

Yt=
Vt

Lt
=

Vi,ti=n

Li,ti=n
= θi,t

Vi,t

Li,ti=n

                                                  (1) 

 

där Vt och Lt är förädlingsvärdet respektive arbetskraften i ekonomin vid tid t. För varje sektor 

utgörs förädlingsvärdet av Vi,t respektive arbetskraften Li,t. Slutligen anger qi,t=
Li,t

Lt
  andelen 
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sysselsatta och Yi,t=
Vi, t

Li, t
	 arbetskraftens produktivitet i respektive sektor.3 För att åtskilja 

förändringen av arbetskraftens produktivitet inom- och mellan sektorer kan ekvation (1) 

skrivas om. McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) de-komponerar förändring i 

produktivitet enligt följande 

 

∆Yt= θi, t-k ∆Yi,t
i=n

+ Yi,t ∆θi,t
i=n

																																																			 2  

 

där Yt och Yi,t är produktivitetsnivån per sysselsatt för hela ekonomin respektive en specifik 

sektor. qi anger sysselsättningsandelen i respektive sektor. Operatorn D anger absolut 

förändring mellan tid t och t-k, där t>k. Uttrycket består av två termer. Den första termen i (2) 

är summan av produktivitetsförändringen inom varje sektor i, viktat mot arbetskraftens andel i 

varje specifik sektor. Denna term benämns som inre förändring. Den andra termen i (2) 

beskriver bidraget av förflyttning av arbetskraft mellan sektorerna. Är förändringen av 

arbetskraft i en sektor positivt korrelerad till produktivitetsnivån i den specifika sektorn bidrar 

detta till en ökad produktivitetsnivå för den aggregerade ekonomin. Denna term benämns som 

strukturomvandling. Det bör noteras att ekvation (2) inte avser tillväxt i den aggregerade 

ekonomin utan utgörs av den absoluta skillnaden i förädlingsvärde per arbetare.4 

 

Lewis (1954) teoretiska ramverk kan användas som utgångspunkt för att illustrera hur termen 

för strukturomvandling i ekvation (2) kan påverka den aggregerade produktiviteten. När 

arbetskraften rör sig från jordbrukssektorn till den mer produktiva industrisektorn är den 

ökade sysselsättningsandelen och produktiviteten positivt korrelerad. Detta resulterar i att 

strukturomvandlingen ger positiva effekter på den aggregerade produktiviteten. Skulle 

arbetskraft istället röra sig bort från industrisektorn till jordbrukssektorn, där produktiviteten 

generellt är lägre, är förflyttningen av arbetskraft och produktiviteten negativt korrelerade. 

Detta minskar den aggregerade produktiviteten. Tillämpningen av McMillan, Rodrik & 

Verduzco-Gallo (2014) möjliggör en utvidgad analys av Lewis (1954) duala perspektiv då 

ekvation (2) gör det möjligt att studera produktivitetsbidraget av arbetskraftsförflyttning i fler 

än två sektorer. 

 

																																																								
3 Denna definition av arbetskraftsproduktivitet följer Mallick (2015). 
4 Tidiga tillämpningar av denna de-komponering ges av Fabricant (1942) och Maddison (1952). 



 
	

13 

Temple (2005) och Vollrath (2009) konstaterar att förflyttning av arbetskraft mellan sektorer 

är en viktig del i den ekonomiska utvecklingen. Författarna framhåller även att tillämpningen 

av modeller som innefattar flera sektorer är ett användbart analysverktyg vid studier av 

ekonomisk tillväxt och produktivitet, speciellt vid analys av ekonomier med en väsentlig 

jordbruksproduktion. Temple & Wössmann (2006) dokumenterar att förflyttning av 

arbetskraft till produktiva sektorer kan förklara ungefär hälften av produktivitetsskillnaderna 

mellan världens länder. 

 

Då utvecklingsländer tenderar att ha stora produktivitetsgap mellan sektorer kan förflyttning 

av arbetskraft till produktiva sektorer bidra till den övergripande tillväxten. Dessutom kan en 

hög produktivitetsökning inom sektorer ha tvetydliga effekter på den samlade tillväxten om 

andelen arbetare ökar eller minskar. Förflyttas arbetskraften bort från produktiva sektorer kan 

den ekonomiska tillväxten avta eller rent av bli negativ. Att de-komponera produktionstillväxt 

enligt ekvation (2) medför att en analys kan fånga förändringar i den allokativa effektiviteten, 

vilket inte kan göras på samma sätt om enbart sysselsättningsandelar eller förädlingsvärden i 

olika sektorer studeras. Denna studie kommer därför utgå från den andra termen i ekvation (2) 

för att analysera strukturomvandling. 

 

Det existerar inte någon specifik teori som behandlar strukturomvandling och globalisering. 

Överlag dokumenterar teoretisk litteratur att globalisering och öppenhet bidrar till ökad 

produktivitet. Öppenhet kan leda till att förbättrade produkter och ny teknologi importeras, 

detta kan i sin tur öka ekonomisk tillväxt. Öppenhet bidrar även till ökad 

innovationsbenägenhet. Innovationer och förbättrad teknologi ökar konkurrenstrycket på 

företag som i sin tur  måste öka sin produktivitet för att klara den internationella 

konkurrensen. Utvecklingsländer som generellt har riklig tillgång på naturresurser och 

lågutbildad arbetskraft kan erhålla komparativa fördelar inom produktion i den primära 

sektorn. Exempelvis inom produktion av råmaterial eller inom lågkvalificerad 

tillverkningsindustri. I kombination med ökad öppenhet kan dessa komparativa fördelar bidra 

till ökad tillväxt. En utmaning för dessa länder är holländska sjukan, som innebär att en ökad 

produktion och handel med naturresurser bidrar till en minskad produktivitet inom 

tillverkningsindustrin, då arbetskraft och kapital förflyttas bort från industrisektorn (Pugel, 

2012). Syftet med denna studie är således att undersöka om globalisering har ett samband 

med strukturomvandling. 
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4. Tidigare studier 
I detta avsnitt ges en översikt av tidigare studier kopplat till strukturomvandling och 

globalisering. Två empiriska studier, McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) samt 

Maruani & Mouelhi (2016), är av huvudsakligt intresse då dessa har ett liknande 

tillvägagångsätt som denna studie. Resterande studier som även refereras i detta avsnitt 

behandlar närliggande frågeställningar. I Tabell 2 ges en översikt av de utvalda studierna. 

 

Tabell 2. Översikt av tidigare studier. 

 
Författar Estimering 

och data 
Urval av 
länder och 
tidsrymd 

Beroende variabel Oberoende variabler 

McMillan, 
Rodrik & 
Verduzco-
Gallo 
(2014) 

OLS, 
Tvärsnitts-
data 

38 länder, 
1990-2005 

Produktivitetsbidraget av 
arbetskraftsförflyttning 

Initial andel sysselsatta i 
jordbrukssektorn (+), Export av 
naturresurser 
(-), Arbetsmarknads rigiditet (-), 
Undervärderad valuta (+), regionala 
binära variabler (-) 

     
Maruani 
& 
Mouelhi 
(2016) 

OLS, 
Tidsseriedata 

Tunisien, 
1983-2008 

Produktivitetsbidraget av 
arbetskraftsförflyttning 

Investeringsandel (-), humankapital, 
Import (+), Direktinvesteringar, 
Kredit, Industripolicy (-) 

     
Mallick 
(2015) 

GMM - FE, 
Paneldata 

5 länder, 
1991-2011 

Arbetskraftens 
produktivitetstillväxt 

Handel, Investeringar, 
Industriproduktion, Investeringar i 
utbildning, Kvinnligt 
arbetskraftsdeltagande 

     
Rodrik 
(2016) 

OLS - FE, 
Paneldata 

42 länder, 
1950-2010 

Produktivitet inom 
tillverkningsindustrin 

Population, BNP/capita 

     
Dabla-
Norris et 
al (2013) 

OLS - FE & 
Kvantil-
regression, 
Paneldata 

168 länder, 
1970-2010 

Produktivitet inom 
jordbruk, - tjänste- och 
industrisektorn 

Landareal, Population, Jordbruksland, 
Gruvdrift, Försörjningsbörda, 
BNP/capita, Utbildningsnivå, Kredit, 
Elektricitet och Telekommunikation, 
Handel, Direktinvesteringar, 
Institutioner, 
Arbetsmarknadsreglering, Reglering 
av finansmarknader, Intervention i 
jordbruksexport 

     
Mensah et 
al (2016) 

GMM - FE, 
Paneldata 

21 länder, 
1970-2012 

Produktivitet inom 
jordbruk, - tjänste-, 
tillverknings- och 
industrisektorn 

Population, BNP/capita, 
Försörjningsbörda, Gruvproduktion, 
Jordbruksland, Utbildningsnivå, 
Handel, Handelsreglering, Kredit, 
Reglering av finansmarknader, 
Infrastruktur, Intervention i 
jordbruksexport 

Not: OLS=Ordinary Least Squares, GMM= Generalized Method of Moments, FE=Fixa Effekter. Paranteser anger riktning av 
signifikanta variabler i de  modeller  som använder sig av samma beroende variabel som denna studie. Padilla-Pérez & 
Villareal’s (2017) studie redovisas inte då den ej är av ekonometrisk karaktär. Chenery & Syrquin’s (1975) studie är allt för 
omfattande för att rymmas i denna tabell. Läsaren hänvisas istället till originalartikeln. 
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Chenery & Syrquin’s (1975) omfattande kartläggning av strukturomvandling är ett viktig 

bidrag inom empiriska litteraturen. Studien tar utgångspunkt i tio grundläggande indikatorer 

som anses essentiella för ekonomisk utveckling. Dessa indikatorer sammanfattas i tre 

huvudsakliga processer; Ackumulationsprocessen, resursallokeringsprocessen samt 

demografi- och fördelningsprocessen. Indikatorerna mynnar ut i 29 variabler som mäter olika 

dimensioner av strukturomvandling i takt med ökad inkomst per capita. Dessa variabler 

estimeras genom regressionsanalys och omfattar 101 länder mellan åren 1950 till 1975. 

Studiens huvudsakliga resultat visar att ackumulationsprocessen genom ökat sparande och 

ökade investeringar i fysiskt kapital och humankapital sker tidigt i länders utvecklingsfas, 

medan en ökande andel statliga intäkter sker i en senare fas. En växande industrisektor som en 

följd av minskad råvaru- och jordbruksproduktion noteras också som en viktig förklaring till 

strukturomvandling. Dessutom tenderar länder med hög population att omvandla sin 

ekonomiska struktur tidigare än små länder. Slutligen har länder med en råvaruorienterad 

export svårare att förändra sina ekonomiska strukturer jämfört med länder med en 

industriorienterad export. 

 

McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) illustrerar hur produktivitetsgap mellan olika 

sektorer ser ut för olika låg- och medelinkomstländer. Då allokering av arbetskraft från 

lågproduktiva sektorer till högproduktiva sektorer är en viktig bidragande faktor till den 

samlade ekonomiska utvecklingen studerar författarna vad som påverkar strukturomvandling, 

med syfte att förstå varför vissa länder allokerat sin arbetskraft på ett bättre sätt medan andra 

har misslyckats. För att förklara vad som kan tänkas påverka skillnaden mellan 

strukturomvandlingens bidrag till den aggregerade produktiviteten bland olika länder mellan 

1990 och 2005 estimeras sambandet av en uppsättning tänkbara variabler genom 

regressionsanalys. Analysen finner att en stor initial jordbrukssektor och undervärderad valuta 

har ett positivt samband med strukturomvandling. En högre andel export av naturresurser och 

en rigid arbetsmarknad tenderar att försvåra allokering av arbetskraft till produktiva sektorer. 

Författarna drar slutsatsen att strukturomvandling, på samma vis som ekonomisk tillväxt, inte 

är en process som sker opåverkat av andra faktorer. Globalisering i sig måste inte vara ett 

hinder för strukturomvandling, men kan vara kostsamt i kombination med riklig tillgång på 

naturresurser och bristfälliga politiska reformer. Författarna betonar slutligen att resultaten 

inte ska tolkas som kausala effekter utan snarare som tänkbara samband mellan variabler. 
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Maruani & Mouelhi (2016) studerar vad som påverkat strukturomvandling i Tunisien mellan 

1983 och 2008. Utgångspunkten är att globalisering och öppenhet ger positiva effekter på 

produktivitet genom att driva bort ineffektiva företag från marknaden som istället ersätts av 

effektivare företag. Genom regressionsanalys undersöker författarna hur strukturomvandling i 

Tunisien påverkats av ökad import och utländska direktinvesteringar. Analysens huvudsakliga 

resultat visar att ökad import har ett positivt samband med strukturomvandling. Författarna 

menar att ökad exponering genom handel har positiva effekter på den aggregerade 

produktiviteten. I studien inkluderas även en variabel för att mäta policyförändringar som 

införts i syfte att förbättra konkurrenskraften för industrisektorn. Variabeln uppvisar ett 

negativt samband med strukturomvandling. 

 

Mallick (2015) studerar sambandet mellan strukturomvandling och globalisering i BRICS-

länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika) under perioden 1991 till 2011. Studien 

visar att strukturomvandling haft en produktivitetsökande effekt på den aggregerade 

arbetskraftsproduktiviteten. Analysen påvisar positiva effekter mellan tillväxt i 

arbetskraftsproduktivitet och ökad internationell handel samt inflöden av direktinvesteringar. 

Studiens huvudsakliga slutsats är att ökad globalisering ger positiva effekter på 

arbetskraftsproduktiviteten och medför att arbetskraft allokeras till mer produktiva sektorer. 

 

Padilla-Pérez & Villareal (2017) studerar strukturomvandling i Mexico mellan åren 1990 och 

2014. Genom att de-komponera produktionstillväxten till tre komponenter urskiljs 

produktionstillväxt i form av förbättringar inom sektorer, allokering av arbetskraft mellan 

sektorer och en dynamisk effekt som mäter interaktionen då arbetskraft förflyttas till sektorer 

med tillväxt. Studiens resultat visar att arbetskraft har strömmat mot sektorer med låg eller 

minskande produktivitetstillväxt, i huvudsak en lågproduktiv tjänstesektor, trots att Mexico 

genom politiska reformer förbättrat sin  konkurrenskraft inom exportindustrin. 

 

Rodrik (2016) studerar industrialiseringsmönstret för 42 länder, både industriländer och 

utvecklingsländer. I takt med ökade inkomster tenderar tillverkningsindustrins andel att 

minska. Detta kan dels bero på ett skifte av preferenser från industrivaror till tjänster på 

konsumentsidan. Dessutom genererar snabb teknologisk tillväxt inom tillverkningsindustrin 

att sysselsättningsandelen minskar. Studien finner att länder som påbörjat sin industrialisering 

senare även når sin pik av tillverkningsindustrins andel i ett tidigare skede jämfört med länder 

som påbörjade sin industrialisering tidigare. Detta benämns som förtida avindustrialisering, 



 
	

17 

fenomenet då länder inte genomgår en ordentlig industrialisering innan de utvecklas till 

tjänsteekonomier. Rodrik (2016) drar slutsatsen att globalisering till viss del orsakat denna 

förtida avindustrialisering. Implikationen för utvecklingsländer som drabbas av denna tidiga 

avindustrialisering kan vara flera, men den huvudsakliga problemet är en minska tillväxttakt 

eftersom industrialisering är en viktig tillväxtmotor.  

 

I en omfattande studie av 168 länder undersöker Dabla-Norris et al (2013) 

strukturomvandling mellan åren 1970 till 2010. Genom regressionsanalys estimeras 

sambandet mellan faktorer som kan tänkas påverka produktivitet, mätt som förädlingsvärden, 

inom jordbruk-, industri-, och tjänstesektorn. Studiens resultat visar att population, 

naturresurser, jordbruksland och försörjningsbörda förklara en stor andel av variationen av 

strukturomvandling mellan länder. Öppenhet i from av handel påvisar ett positivt samband 

med produktivitet inom industrisektorn och negativt samband på jordbrukets produktivitet. 

Sambandet mellan utländska direktinvesteringar och produktivt inom industri- och 

tjänstesektren är också positivt. En liknande studie genomförs av Mensah et al (2016) där 

endast afrikanska länder söder om Sahara studeras. Även denna studie finner att population, 

naturresurser, jordbruksland och försörjningsbörda har starka effekter på strukturomvandling. 

Ökade öppenhet, genom ökad handel, har positiva effekter i alla de undersöka sektorerna, 

utom jordbrukssektorn. Slutligen finner studien att handelsreformer, genom lägre tullar, 

tenderar att öka produktiviteten i alla de undersöka sektorerna, men effekten är störst inom 

tillverkningsindustrin. 

 

Denna studie tar sin utgångpunkt i det tidigare empiriska bidraget av McMillan, Rodrik & 

Verduzco-Gallo (2014). Både tillagningssättet att urskilja strukturomvandling ur den 

aggregerade produktiviteten och analysens inkluderade kontrollvariabler följer i huvudsak 

McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo’s (2014) modell. Denna studie kan även relateras till 

Maruani & Mouelhi (2016) som analyserar strukturomvandling över tid. Analysen i denna 

studie skiljer sig dock i några avseenden. Dels analyseras flera länder över ett långt tidsspann 

genom paneldata. Dessutom inkluderats olika mått på globalisering i analysen för att 

undersöka om det föreligger ett samband med strukturomvandling. Även tidigare forskning av 

Mallick (2015), Rodrik (2016), Dabla-Norris et al (2013) och Mensha et al (2016) kan 

relateras till denna studie ur ett metodologiskt perspektiv då dessa författare tillämpar 

paneldata i sin analys. 
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5. Data 

Studiens beroende variabel, strukturomvandlingstermen i ekvation (2), har beräknats med data 

från Groningen Growth and Development Center’s 10-Sector Database (Timmer, de Vries & 

de Vries 2015). Databasen innehåller obalanserad paneldata av arbetskraft och 

förädlingsvärden för 42 länder uppdelat i 10 olika produktionssektorer från år 1950 till 2010. 

Detaljer om vilka specifika länder och sektorer som igår i studien återfinns i Tabell 1 och 

Tabell 2 i Appendix. För att möjliggöra jämförbarhet utesluts vissa observationer ur datasetet. 

Vid beräkningen av strukturomvandlingstermen i ekvation (2), som bygger på ett antagande 

om jämvikt, krävs att årliga observationer för förädlingsvärden och arbetskraftsandelar för 

varje specifikt land och sektor finns att tillgå. Detta resulterar i att datamaterialet som används 

i analysen innehåller 34 länder från år 1971 till 2009. En diskussion om bortfall i 

datamaterialet ges i kapitel åtta. 

 

Initialt i analysen kommer tvärsnittsdata användas som ett riktmärke mot tidigare studier. 

Variablerna som används återspeglar till stor del de som används av McMillan, Rodrik & 

Verduzco-Gallo (2014). Studiens huvudsakliga analys utgörs av balanserad paneldata. 

Strukturomvandlingstermen i ekvation (2) beräknas som en årlig förändring under perioden 

1971 till 2009, där det procentuella bidraget till den aggregerade produktionstillväxten avses. 

Strukturomvandlingstermen i den initiala analysen med tvärsnittsdata beräknas som ett 

genomsnittet av den årliga strukturomvandlingstermen för åren 1971 till 2009. En diskussion 

kring datamaterialets svagheter, begränsningar och fördelar diskuteras mer ingående i kapitel 

åtta. 

 

I Tabell 3 och Tabell 4 återges deskriptiv statistik över den data som utgör analysen. 

Datamaterialet med tvärsnittsdata innehåller 34 observationer, ett för varje land. 

Paneldatamaterialet består av 1292 årlig observationer. Det genomsnittliga värdet för 

strukturomvandlingstermen antar 0,416 för både tvärsnitt- och paneldatamaterialet. Detta 

indikerar att länderna i analysen i genomsnitt haft en produktivitetsökande 

strukturomvandling över den undersökta perioden. Variabeln för strukturomvandling antar 

höga maximum- och låga minimumvärden i paneldatamaterialet, vilket kan indikera att vissa 

observationer antar extremvärden. Tabell 3 och 4 antyder att studiens kontroll- och oberoende 

variabler också antar hög och låga värden, vilket kan indikera på stor variation mellan länder. 

Denna variation påvisades även i kapitel två där gapen mellan olika regioners sysselsättning i 

olika sektorer  och globaliseringsnivå illustrerades. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik (tvärsnitt). 
 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Beroende variabel      

Strukturomvandling 34 0,416 0,549 -0,444 1,599 
Kontrollvariabler      

Naturresurser 34 0,297 4,968 0,004 23,659 
Jordbruksandel 34 43,166 26,455 2,927 85,956 
Rigiditet 34 1,430 0,566 0,109 2,5 

Oberoende variabler      
Globaliseringsindex 34 38,866 13,632 19,120 66,587 
Ekonomisk globalisering 34 49,666 15,661 23,900 93,315 
Ekonomiska flöden 34 35,184 17,421 8,140 84,160 
Handelshinder 34 41,650 21,537 5,403 88,206 
Social globalisering 34 30,002 14,290 6,710 63,537 

Not: Källa: 10-Sector Database (se Timmer, de Vries & de Vries 2015); World Bank’s World Development Indicators 
(World bank, 2016); LAMRIG (Campos & Nugent 2012); KOF Index of Globalization (Dreher, Gaston & Martens, 2008). 
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik (panel). 
 
 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Beroende variabel      

Strukturomvandling 1292 0,416 2,733 -17,095 23,743 
Kontrollvariabler      

Naturresurser 1292 6,387 9,234 0,001 73,488 
Jordbruksandel 1292 32,634 24,950 0,0246 88,880 

Oberoende variabler      
Globaliseringsindex 1292 51,714 17,365 19,120 92,344 
Ekonomisk globalisering 1292 49,666 18,172 17,276 97,487 
Ekonomiska flöden 1292 47,808 19,127 7,875 99,010 
Handelshinder 1292 51,796 24,312 4,272 98,256 
Social globalisering 1292 41,108 22,194 6,410 93,310 

Not: Källa: 10-Sector Database (se Timmer, de Vries & de Vries 2015); World Bank’s World Development Indicators 
(World bank, 2016); KOF Index of Globalization (Dreher, Gaston & Martens, 2008). 
 

De kontrollvariabler som används i studien bygger på  de variabler som återfinns i McMillan, 

Rodrik & Verduzco-Gallo’s (2014) regressionsmodell.5 Tillgången på naturresursers mäts 

genom differensen mellan varans pris och dess genomsnittliga produktionskostnad som en 

andel av BNP (bruttonationalprodukt). I denna variabel ingår olje-, naturgas-, kol-, mineral- 

och skogsvaror. Variabeln för naturresurser är insamlat via World Development Indicators 

(World Bank, 2016). Andelen sysselsatta inom jordbrukssektorn beräknas med data från 10-

Sector Database och mäts i procent (Timmer, de Vries & de Vries 2015). I analysen med 

tvärsnittsdata inkluderas även ett index, LAMRIG (Index of Labor Market Legislation 

																																																								
5 McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) inkluderar även ett index för undervärderad växelkurs vilket inte 
inkluderas i denna studie.	
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Rigidity), som mäter rigiditet på arbetsmarknaden (Campos & Nugent 2012). Indexet 

kvantifierar arbetsmarknadslagstiftning för 130 länder i femårsintervall från 1960 till 2004. 

Indexet antar värden mellan 0 och 3,5 där ett högre värde indikerar en mer rigid 

arbetsmarknadslagstiftning. Som en konsekvens av att indexet är utformat i femårsintervall 

till år 2004 beräknas ett genomsnitt för hela perioden och används endast i analysen med 

tvärsnittsdata. 

 

För att mäta globalisering används KOF Index of Globalization (Dreher, Gaston & Martens, 

2008). Indexet består av totalt 23 olika variabler som tillsammans bildar ett flerdimensionellt 

globaliseringsindex. Indexet antar värde mellan 0 och 100, där ett högre värde anger en högre 

grad av globalisering. Globaliseringsindexet är uppbyggt av tre stycken delkomponenter; 

ekonomisk globalisering, social globalisering och politisk globalisering. Indikatorerna för 

politisk globalisering är svårtolkade och utlämnas därför i denna studie. Dock vägs dessa 

indikatorer in i det samlade globaliseringsindexet. Tabell 3 i Appendix ger en överskiktet av 

indexet med dess variabler och vikt. Ekonomisk globalisering mäter dels olika typer 

ekonomiska flöden i form av handel och utlandsinvesteringar samt handelshinder genom 

importbarriärer, tariffer och skatt. I analysen inkluderas flöden och handelshinder även som 

separata variabler, då dessa faktorer kan tänkas ha skilda samband med strukturomvandling. 

Social globalisering består olika typer av indikatorer som mäter informationsspridning, 

nätverk och kultur. Där ingår bland annat tillgängligheten till internet, telefonnät, tv och 

nyheter. Måttet för social globalisering fungerar som en proxyvariabel för minskade 

transaktionskostnader genom ökade informationsflöden. 

 

I Figur 6 används tvärsnittsdata för att visa sambandet mellan strukturomvandling och 

globalisering i ett spridningsdiagram. Spridningen indikerar på ett negativt samband mellan 

variablerna. I Figur 1 i Appendix visas relationen mellan den beroende variabeln och de 

resterade kontroll- och oberoende variabler i spridningsdiagram. Bland dessa variabler verkar 

det finnas ett linjärt samband, i huvudsak mellan sysselsättning inom jordbrukssektorn samt 

de olika globaliseringsvariablerna. För att vidare studera dessa samband kommer variablerna 

undersökas genom regressionsanalys. 
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Figur 6. Spridningsdiagram mellan strukturomvandling och globalisering. 

 

 
Källa: 10-Sector Database (Timmer, de Vires & de Vries 2015); KOF Index of Globalization (Dreher, Gaston & Martens, 
2008). 
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6. Empirisk modell 
För att undersöka sambandet mellan strukturomvandling och globalisering används linjär 

regressionsanalys. Regressionsanalysens koefficienter skattas genom minsta kvadratmetoden 

(OLS). Stock & Watson (2015) beskriver en generell regressionsmodell med en oberoende 

variabel enligt följande 

 

Yi = β0 + β1Xi + ui                                                     (3) 

 

där Yi utgör modellens beroende variabel för entitet i. Den oberoende variabeln ges av Xi och 

dess okända koefficient ges av β1. Modellens intercept och felterm ges av β0 respektive ui. 

 

Då studiens huvudsakliga analys bygger på paneldata kommer den ekonometriskas modellen 

att inkluderas fixa tids- och landspecifika effekter. Detta möjliggör att kontrollera för icke-

observerade variabler som dels är konstanta över tid men varierar mellan länder (entiteter) 

och även för variabler som är konstanta mellan länder men varierar över tid (Stock & Watson, 

2015). En generell ekonometrisk modell för fixa tids- och landspecifika effekter kan enligt 

Stock & Watson (2015) uttryckas följande 

  

Yit=	β1Xit	+ αi	+	λt	+	uit 																																																						(4) 

 

där Yit anger den beroende variabeln för entitet i och tid t. Xit anger en oberoende variabel för 

land i och tid t vars okända koefficient ges av β1. Den fixa effekten för land i ges av αi och 

den fixa effekten för tid t ges av λt. Regressionsmodellens felterm ges av uit. Den tids- och 

landspecifika modellen kan även utformas genom att istället inkludera n-1 binära 

landspecifika variabler och T-1 binära variabler för tid. Modellens kan då uttryckas som 

 

 Yit=	β0	+	β1Xit	+	γ2D2i	+…+ γnDni	+ δ2B2t	+…+	δTBTT	+	uit              	   (5) 

 

där D2…Dn anger de binära landspecifika variablerna och B2…BT anger de binära 

tidspecifika variablerna. β0, β1, γ2 … γn och δ2 … δT är modellens okända koefficienter. Yit, Xit 

och uit anger återigen regressionsmodellens beroende- och oberoende variabel samt felterm, 

där land och tid ges av i respektive t. 
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Enligt Stock & Watsson (2015) ska fyra antaganden vara uppfyllda vid estimering med OLS 

för att regressionsmodellen ska generera konsistenta parameterskattningar. Det första 

antagandet fastslår att regressionsmodellens felterm ska vara normalfördelad med ett 

väntevärde om noll. Detta implicerar att feltermen inte korrelerar med regressionsmodellens 

oberoende variabler och att modellen inte är påverkad av utelämnade variabler. Det andra 

antagandet är att varje entitet är likafördelade men oberoende av andra entiteter, vilket uppnås 

om stickprovet är slumpmässigt valt ur populationen. Slutligen ska extremvärden i urvalet 

vara osannolika och ingen perfekt multikollinearitet får råda mellan de oberoende variablerna. 

 

Enligt Stock & Watson (2015) innebär heteroskedasticitet att regressionsmodellens felterm 

inte är konstant givet nivån på någon av de oberoende variablerna. Detta kan leda till oprecis 

statistik inferens. För att ta hänsyn till heteroskedasticitet i regressionsmodellerna används 

heteroskedasticitet-robusta standardfel i de genomförda regressionsanalyserna. Stock & 

Watson (2015) understryker att klusterstandardfel bör användas vid analys av paneldata. I 

tidigare studier av strukturomvandling används dock heteroskedasticitet-robusta standardfel, 

både då tvärsnitt- och paneldata analyserats (jmf McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo, 2014; 

Rodrick, 2016; Dabla-Norris et al, 2013; Mensah et al, 2016), vilket även motiverar valet i 

denna studie. 

 

För att även minimera problemet med imperfekt multikollineraritet, vilket uppstår då två eller 

flera oberoende variabler är högt korrelerade, kommer de olika globaliseringsvariablerna 

inkluderas i separat regressionsmodeller. En översikt av parvisa korrelationer mellan 

analysens oberoende variabler ges i Tabell 4 och Tabell 5 i Appendix. Variabeln för initial 

sysselsättningsandel inom jordbruket och vissa av globaliseringsvariablerna har en hög parvis 

korrelation, vilket kan ge oprecisa estimat av regressionskoefficienterna. För att försöka 

bestämma graden av imperfekt multikollineraritet i regressionsmodellen kan olika statistiska 

test användas. Enligt Wooldrige (2013) är variance inflation factor (VIF) det vanligaste testet 

för att kontrollera för imperfekt multikollinearitet i en regressionsmodell. Ett beräknat VIF-

värde anger hur stor andel av variansen i en oberoende variabel som beror på korrelation 

mellan de andra oberoende variablerna i regressionsmodellen, där ett högre värde indikerar en 

hög grad av imperfekt multikollinearitet. Vid vilket VIF-värde som imperfekt 

multikollinearitet är ett problem är inte klarlagt. Wooldrige (2013) utgår från att ett VIF-värde 

på 10 kan innebära att regressionsmodellen har problem med multikollinearitet, men menar 
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även att detta tröskelvärde är något godtyckligt.6 Oredovisade VIF-värden beräknas för varje 

genomförd regressionsmodell för att kontrollera för potentiell imperfekt multikollinearitet. I 

modeller där höga VIF-värden återfinns kommer variabler att exkluderas, även om detta kan 

leda till osäkra skattningar som en konsekvens av utelämnade variabler. 

 

Som en första del i analysen och som ett riktmärke mot tidigare studier estimeras följande 

regressionsmodell 

 

Strukturomvandlingi= β0+ β1Jordbruksandeli + β2Naturresurseri + 

 β3Rigiditeti+β4Globalisering + β5Afrika + β6Latinamerika + 

 β7OECD
i
 + ui                                                      (6) 

 

där strukturomvandlingstermen i ekvation (2) utgör den beroende variabeln och är beräknad 

som genomsnittet av den årliga strukturomvandlingstermen för åren 1971 till 2009. I modell 

ges feltermen av ui där i indikerar land. Denna ekonometriska specifikation syftar till att följa 

McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) och inkluderar därför den initiala andelen 

sysselsatta inom jordbrukssektorn, naturresurser och arbetsmarknadsrigiditet. Binära variabler 

för Afrika, Latinamerika och OECD inkluderas, där Asien utgör den exkluderade regionen.7 

Utöver kontrollvariablerna inkluderas även olika mått på globalisering i separata 

regressionsanalyser. De oberoende variablerna som inkluderats i modellen är beräknande som 

ett genomsnitt över perioden. 

 

Tidigare studier som använt paneldata för att studera produktivitet har använt fixa effekter, 

vilket även motiverar valet i denna studie. I Tabell 2 i kapitel fyra ges en översikt av tidigare 

studier. De fixa effekter kan fånga upp icke-observerbara variabler som kan tänkas påverka 

strukturomvandling. Studies ekonometriska modell för att undersöka sambandet mellan 

globalisering och strukturomvandling presenteras nedan 

 

Strukturomvandlingit= β0+ β1Jordbruksandelit-1+ β2Naturresurserit-1	+ 

 β3Globaliseringit-1+ αi+ λt + uit																																																	 (7) 

 

																																																								
6 En längre utläggning om VIF-värden ges av O’brien (2007). 
7 Japan är inkluderad i OECD. Marocko och Egypten är inkluderade i Afrika. 
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där i och t är indexerat för land respektive år. Modellens fixa effekter för land och år ges av αi 

respektive λt. De fixa effekterna genereras med n-1 binära variabler för varje specifikt land 

och T-1 binära variabler för varje specifikt år. Modellens intercept och felterm ges av β0 

respektive uit. Modellens kontrollvariabler består av andelen sysselsatta inom jordbruket och 

naturresurser. Även i denna modell inkluderas olika mått på globalisering i separata 

regressionsanalyser. Både kontrollvariablerna och de variabler som används som mått på 

globalisering inkluderas från föregående tidsperiod, det vill säga t-1, då dessa inte förväntas 

påverka magnituden av strukturomvandling i samma period. 

 

Att analysera sambandet mellan strukturomvandling och globalisering genom OLS kan 

innebära problematik med omvänd kausalitet. Ett möjligt scenario är att strukturomvandling 

istället påverkar graden av globalisering. När arbetskraft förflyttas till produktiva sektorer 

skulle detta kunna ge upphov till ökad handel, investeringsflöden och kommunikation över 

nationsgränser. Tidigare studier som refererats i kapitel fyra aktualiserar inte detta problem 

nämnvärt. Stock och Watson (2015) understryker att estimering genom OLS ger opålitliga 

skattningar av modellens koefficienter vid förekomsten av simultan kausalitet. Problemet kan 

korrigeras genom att inkludera instrumentvariabler, dock är detta bortom denna studies 

omfång. Istället grundar sig denna studies antagande om ett enkelriktat samband mellan 

strukturomvandling, produktivitet och globalisering utifrån teori och tidigare studier. 

 

De ovan formulerade regressionsmodellerna har begränsningar i sin förmåga att skatta det 

sanna sambandet mellan strukturomvandling och globalisering. I regressionsmodellen 

inkluderas endast ett fåtal variabler vilket kan ge upphov till endogenitet. Endogenitet innebär 

att oberoende variabler i regressionsmodellen korrelerar med feltermen. De inkluderade 

variablerna i regressionsmodellerna syftar till att följa McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo 

(2014) modell i så hög utsträckning som möjligt. Som en konsekvens av bristande data för 

den analyserade tidperioden inkluderas inte någon variabel för undervärderad valuta. 

Dessutom ingår inte variabeln för arbetsmarknadsrigiditet i regressionsekvation (7).  Detta 

kan i sin tur till leda till missvisande skattningar av variablernas koefficienter. I ekvation (7) 

inkluderas dock fixa effekter som enligt Stock & Watson (2015) kan fånga upp variation av 

icke-observerade och utelämnade variabler över tid och mellan länder. De inkluderade fixa 

effekterna kan dock inte kontrollera för variation av utelämnade variabler som varierar över 

tid och länder. Resultaten från den följande analysen bör därför tolkas med försiktighet. 
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7. Resultat 
I följande del redovisas studiens resultat. Först presenteras resultaten från analysen med 

tvärsnittsdata. Därefter redovisas resultatet för de genomförda regressionsanalyserna med 

paneldata. 

 

I Tabell 5 redovisas resultaten för de regressionsanalyser enligt ekvation (6) som utgör 

referenspunkt mot tidigare studier. I Tabell 5 följer Modell 1 till 3 till stor del den analys som 

genomförs av McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014). En högre andel sysselsatta inom 

jordbrukssektorn har ett positivt och statistiskt signifikant samband med magnituden av 

strukturomvandling. En procentenhet högre initialt andel sysselsatta inom jordbruket 

förväntas öka graden av strukturomvandling 0,018 procentenheter. Magnituden och riktning 

på koefficienten är i linje med det resultat som redovisas av McMillan, Rodrik & Verduzco-

Gallo (2014). Den binära regionsvariabeln för Afrika är statistiskt signifikanta på 

femprocentsnivån. Koefficientens magnitud indikerar att Afrika haft ungefär en halv 

procentenhet lägre grad av strukturomvandling jämfört med referensregionen Asien. 

Koefficienten har förväntad riktning men har en större magnitud jämfört med McMillan, 

Rodrik & Verduzco-Gallo (2014). Inkluderandet av variablerna för arbetsmarknadsrigiditet 

och naturresurser minskar den statistiska signifikansen för den binära regionsvariabeln för 

Afrika. Varken variabeln för arbetsmarknadsrigiditet eller naturresurser uppvisar statistisk 

signifikans. 

 

I de resterande modeller i Tabell 5 inkluderas olika mått på globalisering. I modell 8 uppvisar 

variabeln för handelshinder statistisk signifikans på femprocentsnivån, dock med en svag 

magnitud på dess koefficient. En enhetsökning av indexet för handelshinder förväntas leda till 

en ökad grad av strukturomvandling med  0,01 procent. I Modell 4 och 9 finns risk för 

närvarande multikollinearitet då VIF-värdena för globaliseringsvariablerna och 

sysselsättningsandelen inom jordbrukssektorn är höga. Beräknade VIF-värden för dessa 

modeller återfinns i Tabell 6 i Appendix. Som en försiktighetsåtgärd exkluderas variabeln för 

andelen sysselsatta inom jordbrukssektorn i modell 5 och 10. Båda globaliseringsvariablerna 

blir negativa och statistiskt signifikanta i respektive modell. Även de binära 

regionsvariablerna för  Latinamerika, OECD och referensgruppen Asien uppvisar statistik 

signifikans i dessa två modeller. Noterbart är dock att förklaringsgraden för Modell 5 och 10 

minskar i jämförelse de modeller då variabeln för initialt andel sysselsatta inom jordbruket är 

inkluderad.
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Tabell 5. Resultat för strukturomvandling enligt ekvation (6). 
 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7  Modell 8 Modell 9 Modell 10 
Variabel           
Jordbruksandel 0,018 0,018 0,018 0,022   0,021 0,018 0,023 0,024  
 (0,003)*** (0,003)*** (0,004)*** (0,008)***  (0,005)*** (0,005)*** (0,004)*** (0,006)***  
Naturresurser  -0,015 -0,015 -0,014 -0,018 -0,013 -0,015 -0,009 -0,011 -0,021  
  (0,012) (0,012) (0,014) (0,011) (0,013) (0,013) (0,013) (0,014) (0,011)* 
Rigiditet   -0,039 -0,081 0,157 -0,072 -0,042 -0,062  -0,097 0,155 
   (0,096) (0,129) (0,096) (0,111) (0,114) (0,101) (0,115) (0,106) 
Globaliseringsindex    0,009 -0,021      
    (0,010) (0,004)***      
Ekonomisk globalisering      0,005     
      (0,004)     
Ekonomiska flöden       0,001    
       (0,003)    
Handelshinder        0,010   
        (0,005)**   
Social globalisering         0,009 -0,014 
         (0,007) (0,004)*** 
Afrika -0,515 -0,426 -0,439 -0,449 -0,328 -0,456 -0,442 -0,417 -0,453   -0,317 
 (0,226)** (0,229)* (0,229)* (0,226)* (0,285) (0,222)* (0,236)* (0,218)* (0,228)* (0,289) 
Latinamerika -0,292 -0,220 -0,197 -0,129 -0,564 -0,131 -0,192 -0,103 -0,104 -0,566 
 (0,209) (0,223) (0,232) (0,267) (0,277)* (0,246) (0,235) (0,246) (0,276) (0,276)** 
OECD -0,082 -0,136 -0,111 -0,153 -0,398 -0,058 -0,102 -0,213 -0,151 -0,518 
 (0,223) (0,221) (0,248) (0,217) (0,210)* (0,264) (0,291) (0,202) (0,218) (0,208)** 
Konstant -0,083 -0,015 0,017 -0,544   1,730 -0,351 -0,004  -0,720 -0,564 1,229 
 (0,247) (0,240) (0,238) (0,825) (0,358)*** (0,443) (0,374) (0,489) (0,641) (0,334) *** 
           
Observationer 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
R2 0,5868 0,6281 0,6292 0,6362 0,5003 0,6398 0,6292 0,6692 0,6468 0,4720 
F 15,65*** 15,22*** 12,81*** 10,57*** 7,70*** 10,98*** 13,27*** 12,21*** 13,07*** 4,77** 
Not: Beroende variabel utgörs av strukturomvandlingstermen i ekvation (2). Robusta standardfel anges i parantes. * indikerar signifikans på 10 procents nivå. ** indikerar signifikans på 5 procents 
nivå.*** indikerar signifikans på 1 procents nivå.
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Tabell 6. Resultat för strukturomvandling enligt ekvation (7). 
 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
Variabel       
Jordbruksandel 0,091 0,092    0,092 0,097 0,093 0,091  
 (0,030)*** (0,031)*** (0,029)*** (0,029)***   (0,030)***      (0,029)***      
Naturresurser -0,071 -0,071  -0,068 -0,062    -0,069 -0,071    
 (0.036)** (0,037)*     (0,036)* (0,036)* (0,036)* (0,036)** 
Globaliseringsindex  0,003        
  (0,022)          
Ekonomisk globalisering   -0,027    
   (0,0169)    
Ekonomiska flöden    -0,029   
    (0,009)***   
Handelshinder     0,016  
     (0,012)       
Social globalisering      0,001 
      (0,018)  
       
Observationer 1292 1292 1292 1292 1292 1292 
R2 0,1274 0,1274 0,1299 0,1339 0,1288 0,1274 
F 2,53*** 2,48*** 2,54*** 2,59*** 2,46*** 2,61*** 
Not: Beroende variabel utgörs av strukturomvandlingstermen i ekvation (2). Robusta standardfel anges i parantes. Varje 
modell inkluderar binära variabler för land och år. * indikerar signifikans på 10 procents nivå. ** indikerar signifikans på 5 
procents nivå.*** indikerar signifikans på 1 procents nivå.  
 
I Tabell 6 återfinns resultatet av regressionsanalyser enligt ekvation (7) där paneldata 

används. Variabeln för sysselsättningsandelen inom jordbrukssektorn är positiv och statistiskt 

signifikant på en procents nivå. Detta resultat är konsistent genom alla genomförda 

regressionsmodeller i Tabell 6. En procentenhet högre grad av sysselsatta inom jordbruket 

förväntas i genomsnitt öka magnituden på strukturomvandling med ungefär 0,09 

procentenheter. Den inkluderade variabeln för naturresurser uppvisar en statistik signifikant 

och negativ effekt på magnituden på strukturomvandling i Modell 1, men tappar sedan 

signifikans då de olika globaliseringsvariablerna inkluderas. I Modell 4 uppvisar variabeln för 

ekonomiska flöden ett negativt och statistiskt signifikant samband på strukturomvandlingens 

magnitud. En enhetsökning av indexet för ekonomiska flöden förväntas minskad magnituden 

på strukturomvandlingstermen med 0,029 procentenheter. De övriga globaliseringsvariablerna 

uppvisar ingen statistisk signifikant effekt i de resterande modellerna. 

 

I Tabell 7 redovisas resultatet för regressionsanalyser utifrån ekvation (7) där analysen delas 

upp i två delgrupper.  Distinktionen mellan grupperna  utgörs av  ursprungliga medlemsländer 

i OECD (Orgnisation for Economic Co-operation and Development) samt övrig länder  i 
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Tabell 7. Resultat för strukturomvandling i OECD & låg- och medelinkomstländer enligt ekvation (7). 
 
 Initiala OECD-länder  Låg- och medelinkomstländer 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6  Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 Modell 11 Modell 12 
Variabel              
Jordbruksandel 0,049 0,045 0,043 0,044 0,050 0,047  0,110 0,109 0,109 0,112 0,111 0,118 
 (0,013)*** (0,021)** (0,015)*** (0,014)*** (0,013)*** (0,016)***  (0,036)*** (0,037)*** (0,036)*** (0,035)*** (0,036)*** (0,035)*** 
Naturresurser 0,047 0,047 0,064 0,056 0,046 0,044  -0,078 -0,079 -0,075 -0,066 -0,077 -0,073 
 (0,021)** (0,021)** (0,020)*** (0,021)*** (0,021)** (0,022)*  (0,038)** (0,039)** (0,037)** (0,036)* (0,039)** (0,038)* 
Globaliseringsindex  -0,004       -0,004     
  (0,010)       (0,030)     
Ekonomisk 
globalisering   -0,008       -0,035    
   (0,006)       (0,025)    
Ekonomiska flöden    -0,004       -0,035   
    (0,003)       (0,017)**   
Handelshinder     0,001       0,009  
     (0,006)       (0,015)  
Social globalisering      -0,002       0,024 
      (0,004)       (0,027) 
              
Observationer 342 342 342 342 342 342  950 950 950 950 950 950 
R2 0,5784 0,5788 0,5812 0,5815 0,5784 0,5789  0,1391 0,1391 0,1423 0,1452 0,1394 0,1403 
F 10,71*** 11,07*** 11,28*** 11,28*** 10,44*** 11,16***  2,69*** 2,62*** 2,62*** 2,59*** 2,61*** 2,61*** 
Not: Beroende variabel utgörs av strukturomvandlingstermen i ekvation (2). Robusta standardfel anges i parantes. Varje modell inkluderar binära variabler för land och år. * indikerar signifikans på 10 procents 
nivå. ** indikerar signifikans på 5 procents nivå.*** indikerar signifikans på 1 procents nivå.
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datamaterialet. Distinktionen kan anses något vag men utgångspunkten är att skilja på länder 

som redan innan den undersökta perioden haft en relativt hög grad  av industrialisering medan 

resterande länder befunnit sig i en annan del av den ekonomiska utvecklingsprocessen. 

Distinktionen kan även ses som ett åtskiljande mellan höginkomstländer och låg- och 

medelinkomstländer. I regressionsanalysen av initiala OECD medlemmar ingår nio länder 

medan den andra delgruppen består av 25 länder. En översikt av vilka specifika länder som 

inkluderas i varje delgrupp ges i Tabell 1 i Appendix. 

 
De genomförda regressionsanalyserna i Tabell 7 indikerar att en högre andel av sysselsatta 

inom jordbrukssektorn har ett positivt samband med strukturomvandling. Variabeln är 

statistiskt signifikant i alla modeller. Koefficientens magnitud är ungefär dubbelt så stor för 

låg- och medelinkomstländerna jämfört med de initiala OECD medlemmarna. I analysen av 

OECD-länderna är variabeln för naturresurser positiv och statistik signifikant i på fem 

procents nivån i Modell 1 till 5, medan variabeln har en har ett statistiskt signifikant och 

negativt samband med strukturomvandling bland låg- och medelinkomstländerna i Modell 7, 

8, 9 och 11. Ingen av de inkluderade globaliseringsvariablerna uppvisar statistiskt signifikanta 

samband i analysen av OECD-länder. I Modell 10 uppvisar ökade ekonomiska flöden ett 

statistiskt signifikant och negativ samband med strukturomvandling. En enhetsökning av 

indexet för ekonomiska flöden förväntas minska magnituden på strukturomvandlingstermen 

med 0,035 procentenheter. 

 

I Tabell 8 Appendix genomförs även tre utökade regressionsanalyser för låg- och 

medelinkomstländer med utgångspunkt i resultaten från Tabell 7. I Modell 1 testas sambandet 

mellan strukturomvandling och ekonomisk flöden utan att inkludera naturresurser. Variabeln 

för sysselsättningsandelen inom jordbrukssektorn är fortsatt statistiskt signifikant. Variabeln 

för ekonomiska flöden uppvisar också ett statistiskt  signifikant och negativt samband med 

strukturomvandlingstermen. I Modell 2 inkluderas en interaktionsvariabel för ekonomiska 

flöden och naturresurser. Koefficienterna på de enskilda variablerna i regressionsmodellen 

måste då tolkas i kombination med koefficienterna för interaktionsvariabeln. På så vis kan 

förekomsten av holländska sjukan undersökas, då det är tänkbart att sambandet mellan 

strukturomvandling och ekonomiska flöden beror på nivån av naturresurser. 

Interaktionsvariabeln är statistiskt signifikant och negativ, medan variablerna för ekonomiska 

flöden och naturresurser är positiva. Detta kan tolkas som att en hög nivå av naturresurser i 
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kombination av ekonomiska flöden har ett negativ samband med strukturomvandling. I 

Modell 3 undersöks sambandet mellan strukturomvandling och investeringar som andel av 

BNP samt humankapital, vilket är variabler som inkluderas i Maruani & Mouelhi’s (2016) 

studie av Tunisien. Ingen av dessa variabler uppvisar något statistiskt signifikant samband 

med strukturomvandling. Andelen sysselsatta inom jordbrukssektorn är fortsatt statistiskt 

signifikant. 
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8. Diskussion 
Denna studie undersöker om det förekommer ett samband mellan globalisering och 

strukturomvandling. Initialt i analysen används tvärsnittsdata som en referenspunkt mot 

McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo’s (2014) tidigare empiriska bidrag. Den utgör även en 

utgångspunkt till den efterföljande analysen med paneldata. Resultatet i Tabell 5 i Modell 1 

till 3 bekräftar att Afrika haft en högre grad av produktivitetsminskade strukturomvandling. 

En högre initial sysselsättningsandel inom jordbrukssektorn har ett positivt samband med 

produktivitetsökande strukturomvandling vilket bekräftar tidigare resultat av McMillan, 

Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) och även Lewis (1954) teoretiska bidrag där 

jordbrukssektorn arbetskraft fungerar som en tillväxtmotor. Varken ökad andel naturresurser 

eller en rigid arbetsmarknadslagstiftning uppvisar några statistiska signifikanta samband med 

strukturomvandling i den initiala regressionsanalysen. I Modell 8 uppvisar ökade 

handelshinder ett positivt samband med strukturomvandling. Detta kan tyda på att minskad 

öppenhet mot omvärlden kan leda till produktivitetsökande strukturomvandling. I de 

resterande modeller då de olika globaliseringsvariablerna inkluderas återfinns endast 

statistiska signifikanta effekter i modellerna där variabeln för initial sysselsättning inom 

jordbruket exkluderats. Dessa effekter av globalisering uppvisar ett negativt samband med 

strukturomvandlingens magnitud. Då McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) 

understryker att deras analys endast är en första genomgång av deras data, snarare än en 

kausal analys, bör även regressionsanalyserna i Tabell 5 beaktas med försiktighet. Roncolato 

& Kucera (2013) kritiserar McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) analys och menar att 

resultatet kan vara missvisande då urvalet består av få observationer som dessutom kan 

påverkas av extremvärden. Även regressionsanalysen i Tabell 5 består av få länder och därför 

bör resultatet tolkas aktsamt. 

 

I analysen med paneldata visar resultatet i Tabell 6 och Tabell 7 att en ökad andel sysselsatta 

inom jordbrukssektorn har ett positivt samband med strukturomvandlingens magnitud. 

Effekten är större bland låg- och medelinkomstländer jämfört med de initiala 

medlemsländerna i OECD. Detta resultat är i enlighet med både Lewis (1954) teoretiska 

modell och tidigare empiriska bidrag av McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014). 

Komparativa fördelar i naturresurser påverkar också strukturomvandling. Ökad andel 

naturresurser har generellt ett negativt samband med strukturomvandlingens magnitud. Dock 

existerar det en skillnad mellan OECD-länderna jämfört med låg- och medelinkomstländerna. 

I OECD-länderna har naturresurser ett positivt samband med strukturomvandling medan det 
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omvända sambandet råder bland låg- och medelinkomstländer. Ökade ekonomiska flöden, 

genom handel, direktinvesteringar, portföljinvesteringar och inkomstbetalningar till utländska 

medborgare har ett negativ samband med strukturomvandling. Sambandet mellan variablerna 

är inte statistikt signifikant bland de utvecklade OECD-länderna, utan sambandet verkar i 

huvudsak råda bland låg- och medelinkomstländer. Detta resultat skiljer sig från Maruani & 

Mouelhi (2016) som i sin studie funnit att ökade ekonomiska flöden, mätt som import, har ett 

positivt samband med strukturomvandling. Det bör noteras att Maruani & Mouelhi (2016) 

endast studerar ett specifikt fall över tid, till skillnad från denna studie som studerar flera fall 

över en längre tidsperiod. Resultatet är dock i enlighet med de slutsatser som framhålls av 

Rodrik (2016) och McMillan, Rodrik & Verduzco-Gallo (2014) som menar att globalisering 

fått arbetskraft att allokeras till mindre produktiva sektorer som i sin tur föranlett till att 

minska den aggregerad produktiviteten. 

 

Slutligen genomförs ett två regressionsanalyser med intressanta resultat som redovisas i 

Tabell 8 i Appendix. Resultatet i denna analys visar att ökade ekonomisk flöden har ett 

negativt samband även om naturresurser inte inkluderas i modellen. I Modell 2 inkluderas en 

interaktionsvariabel av ekonomiska flöden och naturresurser. Resultatet av 

regressionsanalysen i Modell 2 kan tolkas som att ekonomiska flöden i kombination med en 

hög andel naturresurser har ett negativt samband med  strukturomvandlingens magnitud. 

Detta resultat kan tyda på närvaro holländska sjukan, fenomenet då arbetskraft allokeras bort 

från produktivt sektorer som en konsekvens av ökad produktion och handel med 

naturresurser. 

 

Att studera strukturomvandling och produktivitet är inte en enkel uppgift. Tidigare studier har 

haft varierande tillvägagångsätt och olika mått används för att kartlägga dessa förändringar. I 

denna studie de-komponeras produktivitetstillväxten i olika sektorer för att väga förändringar 

av arbetskraftsandelar mot produktiviteten. På så vis kan den allokativa effektiviteten mätas. 

Detta kräver tillförlitlig data, både för arbetskraftsandelar och förädlingsvärden. Groningen 

Growth and Development Center’s 10-Sector Database tillhandahåller detta  för många låg- 

och medelinkomstländer över ett långt tidsperspektiv, vilket kan vara problematiskt att 

erhålla. De länder som analyseras i denna studie är spridda  över världens kontinenter, men 

innehåller långt ifrån alla länder. Det bör därför noteras att studiens resultat är begränsad till 

de länder som innefattas i analysen. 

 



 
	

34 

Att mäta globalisering är också en utmaning. Enligt Potrafke (2015) finns det inget index som 

fullt ut kan mäta globalisering, vilket kan medföra en bristande validitet. Fördelen med att 

använda KOF Index of Globalization är att måttet väger in flera av globaliseringsbegreppets 

mångfacetterade aspekter. Dessutom är möjligheten att dela upp det aggregerade indexet i del 

komponenter en fördel. Potrafke (2015) vidhåller att KOF Index of Globalization är det mest 

använda indexet för att mäta globalisering. Detta medför att studiens reliabilitet och 

jämförbarhet ökar. Även måttet på arbetsmarknadsrigiditet har begränsningar. Indexet 

LAMRIG kvantifierar endast anställningsskydd och innefattar inte andra faktorer kopplat till 

en fungerande arbetsmarknad som är oberoende av lagstiftning. 

 

Slutligen bör det påpekas att den genomförda analysen kan brista till följd av utlämnade 

variabler. De inkluderade variablerna följer till huvudsak de som återfinns i McMillan, Rodrik 

& Verduzco-Gallo (2014) studie. Dock är det problematiskt att finna pålitlig data för hela den 

undersökta tidsperioden, i synnerlighet för utvecklingsländer, vilket medför att variabeln för 

arbetsmarknadsrigiditet exkluderas i regressionsanalysen med paneldata. Dessutom kan en 

analys över långa tidsperioder medföra att regressionsmodellens residualer korrelerar, vilket 

kan resultera i missvisande skattningar. Fördelen med analysen med paneldata är 

inkluderandet av fixa effekter för länder och tid, vilket möjliggör att kontrollera för icke-

observerbara faktorer som kan tänkas påverka produktivitet, som exempelvis geografiska och 

kulturella faktorer. De fixa effekterna kan dock inte väga upp utelämnandet av variabler som 

varierar över både länder och tid. 

 

Trots analysens metodologiska begräsningar och ett avgränsat datamaterial tyder resultatet i 

denna studie på att ökade ekonomiska flöden har ett negativt samband med 

strukturomvandling. Låg- och medelinkomstländer tenderar att drabbas hårdast av den ökade 

globaliseringen. De låg- och medelinkomstländer som har rikliga tillgångar på naturresurser 

har en ännu större utmaning. För dessa länder är det viktigt att försöka skifta resurser till 

andra sektorer för att få en ekonomi som inte enbart vilar på råvarubaserad produktion och 

handel. Detta kan således vara en stor utmaning för dessa länder som redan tampas med 

svårigheter att nå ett ökat välstånd. 
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9. Slutsats 
Denna studie undersöker om det förekommer ett samband mellan globalisering och 

strukturomvandling. För att besvara frågeställningen de-komponeras produktivitetstillväxt för 

34 länder över perioden 1971 till 2009 för att utskilja produktivitetsbidraget av 

arbetskraftsförflyttning mellan sektorer. Den de-komponerade strukturomvandlingstermen 

analyseras med hjälp av en regressionsmodell med fixa effekter. Analysen påvisar negativa 

signifikanta samband mellan ekonomiska flöden och strukturomvandlingens magnitud. 

Analysen finner att sambandet är störst bland låg- och medelinkomstländer, medan analysen 

inte kan påvisa att ekonomiska flöden har ett samband med strukturomvandling bland 

höginkomstländer. 

 

Analysens resultat är i enlighet med tidigare studier av Rodrik (2016) och McMillan, Rodrik 

& Verduzco-Gallo (2014) som menar att globalisering föranlett att arbetskraft i låg- och 

medelinkomstländer allokerats till mindre produktiva sektorer. Ekonomiska flöden genom 

handel, direktinvesteringar, portföljinvesteringar och inkomstbetalningar till utländska 

medborgare har ett samband produktionsminskande strukturomvandling i låg- och 

medelinkomstländer. Ekonomiska flöden kan därför hindra allokeringen av arbetskraft till 

produktiva sektorer, vilket i sin tur kan hämma ekonomisk utveckling. Länder som förfogar 

över stora andelar naturresurser har dessutom ännu sämre möjligheter att åstadkomma 

produktivitetsökande strukturomvandling. Då ökad produktivitet är en viktig bidragande 

faktor till ekonomisk utveckling kan ökade ekonomiska flöden vara problematiskt. I 

synnerlighet då det negativa sambandet i huvudsak återfinns bland de länder som är i störst 

behov av ett högre välstånd. 

 

Idag finns det endast ett begränsats antal publicerade studier som studerar strukturomvandling 

utifrån det tillvägagångsätt som tillämpas i denna studie. Det finns därför ett behov att 

fortsätta studera hur andra tänkbara faktorer kan tänkas påverka strukturomvandling, vilket 

inte innefattas i denna studie. Dessa faktorer skulle kunna vara graden av korruption, 

demokrati, institutioner och kreditmarknaders funktionssätt eller påverkan av humanitär 

interventioner, konflikter och bistånd. Även djupgående studier av ett eller få länder behövs 

får vidga förståelsen för hur olika faktorer påverkar strukturomvandling. Med tiden blir även 

mer data tillgänglig, i synnerlighet för utvecklingsländer, vilket förhoppningsvis kan 

möjliggöra studier av flera fall. Denna studie är endast ett litet empiriskt bidrag då det 

fortfarande återstår flera ouppklarade frågor kopplat till strukturomvandling. 
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Appendix 

 

Tabell 1. Länder tillhandahållna i 10-Sector Database. 
 
Länder Region OECD Land Region OECD 
Argentina Latinamerika  Malaysia† Asien  
Bolivia Latinamerika  Marocko MENA  
Botswana Afrika  Mauritius† Afrika  
Brasilien† Latinamerika  Mexico Latinamerika  
Chile Latinamerika  Nederländerna Europa X 
Colombia Latinamerika  Nigeria Afrika  
Costa Rica Latinamerika  Peru Latinamerika  
Danmark Europa X Senegal Afrika  
Egypten MENA  Singapore Asien  
Etiopien† Afrika  Spanien Europa X 
Filipinerna Asien  Storbritannien Europa X 
Frankrike Europa X Sverige Europa X 
Ghana Afrika  Syd Korea Asien  
Hong Kong† Asien  Sydafrika Afrika  
Indien Asien  Taiwan† Asien  
Indonesien Asien  Tanzania† Afrika  
Italien Europa X Thailand Asien  
Japan Asien X USA Nordamerika X 
Kenya Afrika  Venezuela Latinamerika  
Kina Asien  Väst Tyskland† Europa  
Malawi Afrika  Zambia Afrika  
Not: † indikerar att landet har utlämnats ur analysen på grund av bristande eller otillgänglig data. X betecknar ursprungliga 
medlemsländer i OECD. MENA betecknar Mellanöstern & Nordafrika. 
 
Tabell 2. Sektorer i 10-Sector Database. 
 
ISIC Rev 3.1 
Kod 

Sektor Beskrivning 

A+B Jordbruk Jordbruk, jakt, skogsbruk, fiske. 
C Gruvdrift Brytning och extraktion. 
D Industri Tillverkningsindustri. 
E Elektricitet och 

vattenförsörjning 
Elektricitet, gas och vatten. 

F Byggnation och anläggning Byggnation och anläggning. 
G+H Handel och 

affärsförsäljning 
Grossist- och affärsförsäljning, reparationer av motorfordon och 
varor, hotell och restauranger. 

I Transport Transport, förvaring, kommunikation. 
J+K Finans och 

försäkringsaktiviteter 
Förmedling av finansiella tjänster, uthyrning. 

L,M,N Offentliga tjänster Statsförvaltning och försvar, utbildning, sjukvård och social 
arbete. 

O,P Personliga tjänster Övriga gemensamma, sociala och personliga serviceinrättningar. 
Not: I analysen sammanfogas L,M,N och O,P till en gemensam sektor för att möjliggöra jämförbarhet. 
 
 
 



 
	

Tabell 3. Variabler och vikter i KOF Index of Globalization. 
 
Variabel Vikt (%) 
Ekonomisk globalisering 36 
  

i) Ekonomiska flöden 50 
Handel (procent av BNP) 22 
Direktinvesteringar (procent av BNP) 27 
Portföljinvesteringar (procent av BNP) 24 
Inkomstbetalningar till utländska medborgare (procent av BNP) 27 
  

ii) Handelshinder 50 
Dolda importbarriärer 23 
Tarifftaxa (medel) 28 
Skatt på internationell handel (procent av nuvärde) 26 
Restriktioner till kapitalmarknader 23 
  

Social globalisering 37 
  

i) Personlig kontakt 33 
Telefontrafik 26 
Transfereraring (procent av BNP) 2 
Internationell turism 26 
Utländsk population (procent av total population) 21 
Internationell brev (per capita) 25 
  

ii) Informationsflöden 35 
Internetanvändare (per 1000 invånare) 36 
Television (per 1000 invånare) 38 
Handel av nyhetstidningar (procent av BNP) 26 
  

iii) Kulturell anslutning 32 
Antal McDonald’s restauranger (per capita) 46 
Antal Ikea (per capita) 46 
Handel av böcker (procent av BNP) 7 
  

Politisk globalisering 27 
  

Antal ambassader 25 
Medlemskap i internationella organisationer 27 
Deltagande i FNs säkerhetsråd 22 
Antal tecknade nationella fördrag 26 

Not: För vidare detaljer kring variablerna som utgör varje index se (Dreher, Gaston & Martens, 2008). 
 
 
 
 
 
 



 
	

Figur 1. Spridningsdiagram mellan strukturomvandling och oberoende variabler. 
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Tabell 4. Korrelationmatris för oberoende variabler (tvärsnitt). 
 
 Naturresurser Jordbruksandel Globaliseringsindex Ekonomisk globalisering Ekonomisk flöden Handelshinder Social globalisering Rigiditet 
Naturresurser 1,000        
Jordbruksandel 0,2988 1,000       
Globaliseringsindex -0,3816 -0,8772 1,000      
Ekonomisk globalisering -0,3198 -0,6686 0,8454 1,000     
Ekonomisk flöden 0,0137 -0,2487 0,4327 0,7705 1,000    
Handelshinder -0,4976 -0,7871 0,9092 0,8789 0,3757 1,000   
Social globalisering -0,4535 -0,8652 0,9801 0,8483 0,4072 0,9303 1,000  
Rigiditet 0,0354 -0,0090 0,0997 0,0522 0,0746 0,0220 0,0891 1,000 
 
Tabell 5. Korrelationmatris för oberoende variabler (panel). 
 
 Naturresurser Jordbruksandel Globaliseringsindex Ekonomisk globalisering Ekonomisk flöden Handelshinder Social globalisering 
Naturresurser 1,0000       
Jordbruksandel 0,2513 1,0000      
Globaliseringsindex -0,2696 -0,7892 1,0000     
Ekonomisk globalisering -0,2097 -0,6269 0,8609 1,0000    
Ekonomisk flöden 0,0590 -0,2564 0,5374 0,8058 1,000   
Handelshinder -0,3907 -0,7522 0,8818 0,8731 0,4175 1,000  
Social globalisering -0,3615 -0,7994 0,9626 0,8306 0,4800 0,8820 1,0000 
 
Tabell 6. Beräknade VIF-värden för Modell 4 och 9 i Tabell 5. 
 

Modell 4 i Tabell 5  Modell 9 i Tabell 5 
Variabel VIF 1/VIF  Variabel VIF 1/VIF 
Jordbruksandel 8,32 0,120123  Jordbruksandel 7,59 0,131723 
Globaliseringsindex 8,02 0,124750  Social globalisering 7,02 0,142547 
OECD 3,86 0,259053  OECD 3,76 0,266230 
Latinamerika 2,69 0,372294  Latinamerika 2,59 0,386468 
Afrika 2,02 0,495494  Afrika 2,02 0,495997 
Rigiditet 1,63 0,614966  Rigiditet 1,57 0,635553 
Naturresurser 1,34 0,746166  Naturresurser 1,48 0,674780 
       
Medelvärde VIF 3,98   Medelvärde VIF 3,72  



 
	

Tabell 8. Resultat för strukturomvandling låg- och medelinkomstländer. 
 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Variabel    

Jordbruksandel 0,113 0,141 0,130 
 (0,035)*** (0,032)*** (0,027)*** 
Naturresurser  0,233 0,043 
  (0,082)** (0,024)* 
Ekonomiska flöden -0,045 0,026  
 (0,019)** (0,015)*  
Ekonomiska flöden × Naturresurser  -0,005  
  (0,002)***  
Investeringsandel   0,032 
   (0,021) 
Humankapital   -0,009 
   (0,033) 
    
Observationer 950 950 912 
R2 0,1359 0,1834 0,1814 
F 2,67*** 2,69*** 2,63*** 
Not: Beroende variabel utgörs av strukturomvandlingstermen i ekvation (2). Robusta standardfel anges i parantes. Varje 
modell inkluderar binära variabler för land och år. I modell 3 har Nigeria exkluderats på grund av otillgänglig data för 
humankapital. * indikerar signifikans på 10 procents nivå. ** indikerar signifikans på 5 procents nivå.*** indikerar 
signifikans på 1 procents nivå. 
 
Variabeln för investeringsandel i Modell 3 mäts som bruttoinvesteringar som andel av BNP. 

Data är erhållen via Penn World Tables (Feenstra, Inklaar & Timmer, 2015). Variabeln 

humankapital mäts som andelen av befolkningen som är inskriven på högre utbildning (Barro 

& Lee, 2013). Variabeln för humankapital har modifierats genom interpolation för att erhålla 

årliga observationer. Båda variablerna mäts i procent. 


