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Abstract 

Denna studie undersöker huruvida det finns ett samband mellan handel och produktivitet i 

svensk tillverkningsindustri. Mer formellt studeras förändringar i total faktorproduktivitet 

(TFPG) till följd av förändringar i öppenhet mätt som export och import i andel av total 

produktion under åren 1995 till 2007. Studien tar avstamp i ekonometrisk metod där 

sambandet skattas med hjälp av paneldata i en modell med fixa effekter över bransch och tid. 

Sekundärt studeras även effekterna på TFPG till följd av förändrade utgifter till forskning och 

utveckling (FoU). Studien finner positiva och signifikanta skattningar för både öppenhet och 

FoU mot TFPG.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle efterfrågas ständigt ökat materiellt välstånd – bättre produkter, fler 

valmöjligheter och större köpkraft. Samtidigt efterfrågas mer tid, mindre stress och en hållbar 

hushållning av jordens resurser. För att sammanföra dessa till synes motstridiga strävanden 

krävs att med begränsade resurser åstadkomma högre mervärde i samhället än tidigare 

möjligt; med andra ord efterfrågas högre produktivitet.  

Produktivitet kan enkelt beskrivas som produktionens effektivitet. Det är således ett mått för 

skillnaden mellan den mängd resurser som tillförs produktionen och den mängd varor eller 

tjänster som produceras. Produktivitet kan mätas som kvoten mellan totalt produktionsvärde 

och totala kostnader inom en bestämd tidsperiod. 

Under de senaste årtiondena har världsekonomin genomgått en icke tidigare bevittnad 

utveckling av internationell och regional integration i form av ökad handel med varor och 

tjänster. Detta har möjliggjorts genom succesivt sänkta handelshinder, effektivare 

transportsystem och ökade möjligheter till informationsutbyte till följd av den digitala 

revolutionen.  

Sverige har sedan begynnelsen av den industriella revolutionen varit beroende av 

utrikeshandel för att säkra inhemsk tillväxt. Vid denna tid utgjordes handeln främst av 

oraffinerade produkter såsom trä och malm men har i modern tid kommit att övergå till 

specialiserade högteknologiska produkter såsom maskiner och verkstadsutrustning vilka idag 

utgör över 50 procent av total export (OECD 2014).  

Som liten ekonomisk aktör kan Sverige dra nytta av världsmarknaden i form av ökade 

möjligheter till specialisering, detta då den inhemska marknaden i många fall är för liten för 

att efterfråga produktion i lönsamma kvantiteter. Genom tillgång till världsmarknaden nås 

istället en större efterfrågan vilket möjliggör konkurrenskraftig produktion med högre 

lönsamhet. Samtidigt ger ökad handel svenska konsumenter tillgång till fler typer av varor 

och tjänster till lägre pris. 
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Global integration är dock ett tveeggat svärd – med högre och mer elastisk efterfrågan kan 

stora vinster göras, men inte utan risk. Då exportinriktade länder som Sverige blir alltjämt mer 

beroende av andra länders konsumtion ökar även känsligheten för globala 

konjunktursvängningar. Detta blev påtagligt i och med den finanskris som drabbade världen 

under 2008 med djup europeisk recession som följd.  

Kriser till trots har svensk ekonomi i allmänhet, och tillverkningsindustrin i synnerhet, 

successivt utökat handelsutbytet med omvärlden de senaste decennierna. 

Tillverkningsindustrins öppenhet, mätt som export samt import i andel av total försäljning, 

illustreras i figur 1 nedan: 

 

Figur 1. Öppenhet i svensk tillverkningsindustri (1970-2010) 

 

Öppenhet i svensk tillverkningsindustri (1970-2010) mätt som export och import som andel av total försäljning. Källa: OECD (2014). 

På grund av de höga nivåerna av handel samt den globala marknadens ökande volatilitet har 

betydelsen av att studera dynamiken mellan handel och ekonomisk utveckling blivit allt mer 

påtaglig. I dagens situation verkar vi i krisens spår inom en alltmer polariserad omvärld – där 

det på ena sidan höjs röster för nationalism, protektionism och stängda gränser. På andra sidan 

finns istället frihandelsvänliga krafter vilka till varje pris önskar uppnå fri global konkurrens. 

Debatten är mångfacetterad där både potentiella möjligheter och farhågor lyfts fram. Klart står 

att ämnet har en inneboende komplexitet vilket gör det svårt att objektivt studera. Med ökad 

kunskap följer likväl medel, för politiker så väl som näringsidkare, att mer realistiskt bilda 

förväntningar om och bemöta de förändringar som observeras på världsmarknaden.  
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1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan produktivitet och mängden 

utomlandshandel inom svensk tillverkningsindustri. Detta görs till bakgrund av industrins 

höga handelsutbyte med omvärlden och vikten av tillverkningsindustri för Sveriges tillväxt 

och välstånd. Studiens frågeställning lyder därmed: 

– Hur påverkas produktiviteten i svensk tillverkningsindustri till följd av ökad handel med 

utlandet? 

1.3 Akademisk relevans 

Resonemanget att handel främjar ekonomisk tillväxt tar avstamp i endogena tillväxtmodeller 

såsom presenterade av Romer (1986) och Lucas (1988). Dessa modeller har sedan utvecklats 

och tolkats av bl.a. Romer & Rivera (1990) och Melitz (2003) för att direkt behandla effekten 

på produktivitet av ökad handel. Romer & Rivera argumenterar att då världen blir mer 

integrerad skapas förutsättningar för koordination omkring skapandet av nya innovationer, 

detta möjliggör snabbare teknologisk utveckling och därmed högre tillväxt. Melitz fokuserar 

istället på det faktum att företag är olika i den bemärkelsen att de producerar samma typ av 

varor till olika kostnad. Vid ökad handel ökar konkurrensen där mindre effektiva företag 

tvingas lämna marknaden samtidigt som mer effektiva företag tillåts expandera. Resultatet 

blir, menar Melitz, att genomsnittlig produktivitet ökar både på grund av att svaga 

producenter slås ut och därför att starka producenter tillåts växa.     

Sambandet mellan handel och produktivitet har observerats i flertalet empiriska studier vilka 

skiljer sig åt i ekonometrisk ansats såväl som geografisk miljö och tidsperiod. Frankel & 

Romer (1999) finner i den banbrytande studien ”Does Trade Cause Growth?” signifikanta 

samband mellan handel och tillväxt i ett brett urval av länder. Wenjun & Nishijima (2012) 

återfinner liknande samband inom brasiliansk tillverkningsindustri för åren 2000 till 2002. 

Andersson (2001) observerar fenomenet för svensk tillverkningsindustri och finner även där 

en positiv dynamik mellan produktivitet och handel mellan åren 1980 och 1995. Sambanden i 

Andersson (2001) finns dock, enligt författarnas vetskap, inte dokumenterat efter år 1995 för 

svensk tillverkningsindustri. Detta har författarna bakom denna studie tagit fasta på – hur har 

sambanden observerade av Andersson (2001) utvecklats sedan dess? Frågan ställs i en tid av 

stor ombytlighet där avstånden i världen kraftigt reducerats tack vare ny teknik och där 

handelspartners står allt närmare, inte minst i och med Sveriges inträde i EU 1995. 
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1.4 Metod 

Studien tar avstamp i ekonometrisk metod med användning av paneldata över 17 branscher 

inom svensk tillverkningsindustri för åren 1995 till 2007. Produktivitet beräknas som en 

restpost mellan totalt förädlingsvärde och kostnaden för realkapital och arbetare. Studien 

skattar således den samlade produktiviteten för kapital och arbetskraft vilken benämns total 

faktorproduktivitet (TFP).  Då studien önskar studera förändringar av produktivitet till följd 

av handelsförändringar skattas emellertid inte TFP per se utan snarare förändringar i 

densamme. Tillväxten i total faktorproduktivitet benämns TFPG.  

I ansats att uppskatta branschernas handelsutbyte beräknas import och export som andel av 

total produktion vilket benämns öppenhet. I och med detta tas hänsyn till skillnader mellan 

branschernas storlek. Vidare antas öppenhet förändra incitament för forskning och utveckling 

(FoU). Då FoU antas påverka TFPG inkluderas utgifter för forskning och utveckling i 

analysen. Utgifter till FoU beräknas i andel av totalt förädlingsvärde. 

1.5 Huvudsakligt resultat 

Studien finner positiva och signifikanta skattningar av öppenhet och FoU mot TFPG.  

1.6 Disposition 

I denna sektion följer en redogörelse av studiens fortsatta disposition. I kapitel två ges ett 

historiskt sammandrag för det internationella handelssystemets utveckling utifrån ett svenskt 

perspektiv. Detta görs för att ge läsaren fördjupad inblick i den kontext som studeras. I kapitel 

tre redogörs för den teori som använts varpå studiens hypotes presenteras. Kapitel fyra 

presenterar utvalda tidigare studier vilka bär relevans inom det valda ämnesområdet. Kapitel 

fem innehåller en beskrivning av de data som använts samt de avvägningar som görs i 

samband med datainsamling. I kapitel sex beskrivs den ekonometriska modell som ligger till 

grund för den analys som utförs. Därefter, i kapitel sju, presenteras och tolkas de resultat som 

erhålls. Kapitel åtta och nio innehåller efterföljande diskussion samt dragna slutsatser av 

resultatet. Studien konkluderas med författarnas tankar inför fortsatta studier och förslag till 

policyåtgärder. 
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2. Sverige i det internationella handelssystemet 

Historiskt har Sveriges export främst grundats på rikliga tillgångar av naturresurser, främst i 

form av skog och malm. Under industrialismens begynnelse i slutet av 1800-talet bestod 

merparten av exporten av oförädlade eller lågförädlade råvaror såsom timmer och järn. Efter 

hand har råvaruberoendet fortsatt att vara betydande samtidigt som exportvarorna övergått till 

att bli alltmer förädlade och diversifierade. Ett tydligt exempel på detta är hur den svenska 

pappersindustrin dragit nytta av Sveriges stora skogsresurser varpå papper och massa till stor 

del ersatt timmer som exportvara. Efter andra världskrigets slut, när stora delar av Europa låg 

i spillror, växte sig svensk verkstadsindustri stark och fick en allt mer framträdande roll i 

exportsektorn. (Lundberg 1995) 

Under efterkrigstiden initierades ett tilltagande internationellt samarbete med utökat 

handelsutbyte som följd. Globala handelshinder sänktes succesivt genom förhandlingar inom 

det nybildade Allmänna Tull- och Handelsavtalet (GATT). I dessa förhandlingar var 

principen om icke-diskriminering rådande, med vilket menas att de avtal som slöts skulle 

omfatta samtliga medlemsländer. Industrivarutullarna sänktes markant med ca en tredjedel 

endast under åren 1968-1971 och utvecklingen har fortsatt i samma riktning därefter. 

Tullsänkningarna har emellertid i högre utsträckning kommit att gälla högteknologiska varor 

vilka först och främst exporteras av industrialiserade länder, snarare än lågteknologiska 

produkter som till största del exporteras av utvecklingsländer (Lundberg 1995). GATT kom 

senare att övergå i Världshandelsorganisationen (WTO).  

Även inom Europa ökade det mellanstatliga samarbetet under efterkrigstiden, först genom 

kol- och stålunionen och sedermera i och med bildandet av den Europeiska gemenskapen 

(EG). EG bestod till en början av Frankrike, Västtyskland, Italien, Nederländerna, Belgien 

och Luxemburg. Samarbetet antog formen av en tullunion vilken innebar att 

medlemsländerna, förutom att eliminera handelshinder sinsemellan, även bedrev en 

gemensam handelspolitik gentemot omvärlden. Sverige, som till en början valde att stå 

utanför EG, inträdde senare tillsammans med Storbritannien, Österrike, Schweiz, Norge, 

Danmark och Portugal i frihandelsområdet EFTA. Inom EFTA avvecklades industritullarna 

men, till skillnad från EG, upprätthöll medlemsländerna sin externa handelspolitik. Efter en 

inbromsning av frihandelsreformer under lågkonjunkturen i Europa under 1970-talet tog 

reformarbetet åter fart i mitten av 1980-talet genom skapandet av EG:s interna marknad vilket 
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vidare intensifierades under 1990-talet. 1995 inträdde Sverige i den Europeiska unionen (EU) 

som då ersatt EG som vedertagen benämning. (Lundberg 1995)  

EU-medlemskapet innebär, förutom att Sverige tar del av den inre marknaden för varor, 

tjänster, kapital och personer, att landet även innefattas av unionens externa handelspolitik. I 

skrivande stund pågår även förhandlingar om ett transatlantiskt frihandelsavtal, TTIP, mellan 

EU och USA som syftar till att skapa världens största regionala frihandelsområde. 

(Regeringskansliet 2014)  
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3. Teoretisk modell 

Studier av produktivitet utgör en viktig faktor för att förstå drivkrafterna bakom långsiktig 

ekonomisk tillväxt och vilka politiska instrument som kan tänkas påverka denna. I bakgrund 

av modeller såsom Melitz (2003) och empiriska studier såsom Andersson (2001) och Edwards 

(1998) finns goda skäl att misstänka att öppenhet påverkar tillväxten i total faktorproduktivitet 

(TFPG) igenom ett flertal mekanismer. Efter 1995 är dock detta samband, enligt författarnas 

vetskap, ej kartlagt för Sverige varför där finns osäkerheter i huruvida detta samband kvarstår. 

Studien ämnar tillföra ny, uppdaterad data på området med avsikt att fastställa huruvida där 

föreligger ett samband samt naturen av ett eventuellt sådant samband.  

Studiens hypotes lyder således: Positivt samband föreligger mellan grad av öppenhet och 

tillväxt i total faktorproduktivitet (TFPG).  

I syfte att besvara hypotesen antas en Cobb-Douglas produktionsfunktion enligt följande: 

Yi = AiKi
αLi

1-α 0 ≤ α ≤ 1 i = 1, 2, ... N  (1) 

Där Y utgör total produktion, K utgör realkapital, L utgör arbetskraft samt α och 1-α utgör 

elasticiteten för respektive produktionsfaktor. A utgör den term vilken likställer total 

produktion med total mängd produktionsfaktorer, denna benämns i studien som total 

faktorproduktivitet (TFP). Produktionsfunktionen antas gälla för samtliga N företag. 

Således görs antaganden om avtagande marginalproduktivitet av kapital och arbetskraft samt 

konstant skalavkastning. Formellt antas att: 

∂Y/∂L > 0, ∂2Y/∂ L2 < 0, ∂Y/∂K > 0, ∂2Y/∂K2 < 0, ∂Y/∂K∂L = 1 samt ∂2Y/∂K2∂L2 = 0 (2) 

Studiens hypotes – att öppenhet i mått av relativ mängd utomlandshandel bör ha en positiv 

effekt på TFPG motiveras utifrån följande mekanismer: Ekonomisk Darwinism i form av 

uteslutning av lågproduktiva företag, stordriftsfördelar av integration inom forskning och 

utveckling (FoU) samt graden av teknologisk absorptionsförmåga. Relationen kan formellt 

uttryckas som: 

Ai = F(θi, Wi, Hi, φi, ρi)  (3) 

Där θ utgör strukturella faktorer som indikerar öppenhet mot omvärlden, W utgör den globala 

kunskapsstocken, H utgör humankapitalstocken, ρ utgör graden av konkurrens och φ utgör 

utgifter till FoU. 
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θ, H och W inkluderas på grundval av modellen presenterad av Nelson & Phelps (1966) 

vilken beskriver teknologisk absorptionsförmåga hos ekonomiska aktörer. Nelson & Phelps 

definierar att TFP beror på aktörens kunskapsstock, vilken mäts som mängden utbildade 

arbetare, samt den teknologi vilken globalt finns tillgänglig. Vidare bestämmer nivån av 

öppenhet mot omvärlden (θ) och humankapital (H) tillsammans den mängd teknologisk 

överföring som sker från global kunskapsstock (W). Den enskilde aktörens nivå av 

humankapital begränsar således dess kapacitet för absorption, varför aktörer uppvisar 

konvergens mot olika nivåer av teknologi relativt omvärlden.   

φ inkluderas till bakgrund av Romer & Riveras (1990) lab equipment-modell där produktivitet 

antas höjas med nya innovationer. Innovationer skapas med hjälp av patent vilka produceras 

av specifika resurser vigda till forskning och utveckling. Dessa resurser utgör samma 

produktionsfaktorer som de återfunna i sedvanlig produktion. Sambandet kan i studiens 

kontext uttryckas som: 

�̇�t = BKt
αLt

β   α + β > 1 (4) 

Där �̇�t denoterar tillväxt av innovationer period t och B utgör en avkastningsterm av 

produktionsfaktorer inom FoU. I modellen görs antaganden om tilltagande skalavkastning i 

FoU. 

Slutligen inkluderas ρ, mått av konkurrens, på grundval av Melitz (2003) vilken modellerar 

implikationerna av ökad internationell konkurrens för total faktorproduktivitet inom branscher 

med heterogen produktivitet. Melitz argumenterar, vilket senare observerats av ex. Syverson 

(2004), att branscher ej uppvisar komplett teknologisk överföring mellan företag vilket 

resulterar i heterogen produktivitet. Detta medför att då branscher utsätts för ökad 

internationell konkurrens slås svagare aktörer ut varpå endast produktiva aktörer återstår. I 

och med detta höjs genomsnittlig produktivitet. De produktionsfaktorer vilka disponerats av 

utslagna aktörer omfördelas till mer produktiva aktörer, varpå genomsnittlig produktivitet höjs 

ytterligare.  

Kritik kan framföras till det att Melitz modellerar teknologisk utveckling som exogen. 

Modellen illustrerar en statisk omvärld där företag tilldelas produktivitet vilken därefter 

förblir konstant. Modellen saknar temporala dimensioner där aktörer tillåts göra strukturella 

förändringar till följd av en dynamisk omvärld.  
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4. Tidigare studier   

De empiriska studier som valts att studera i detalj är Frankel & Romers “Does Trade Cause 

Growth?”, Anderssons ”Openness and Total Factor Productivity in Swedish Manufacturing, 

1980-95” samt Wenjun och Nishijimas ”Productivity and Openness: Firm Level Evidence 

from Brazilian Manufacturing Industries”. Frankel & Romer (1999) inkluderas på grundval 

av dess betydande akademiska bidrag inom studieområdet. Studien har kommit att forma 

efterkommande ekonomisk forskning och debatt gällande sambandet mellan handel och 

tillväxt. Andersson (2001) anses bära relevans då denne studerar svensk tillverkningsindustri 

med liknande datamaterial och estimationsteknik som återfunna i denna studie. Slutligen 

inkluderas Wenjun & Nishijima (2012) då studien skiljer sig i studiemiljö såväl som 

ekonometrisk ansats från de övriga studierna. Trots detta återfinns liknande samband varpå 

dessa kan misstänkas vara robusta gällande estimationsteknik och studiemiljö. Nedan 

redogörs för de utvalda studierna.  

4.1 Does Trade Cause Growth? 

I studien ”Does Trade Cause Growth?” studerar Romer och Frankel tillväxt i inkomst till 

följd av ökad handel. Studien observerar två stickprov om 150 respektive 98 länder i en 

tvärsnittsstudie för året 1985. Det mindre urvalet, definierat av Mankiw et al (1992), bedöms 

utgöra synnerligen lämpliga studieobjekt gällande datatillgång och tillförlitlighet. Romer och 

Frankel (1999) estimerar, förutom effekten av handel, även effekterna av länders geografiska 

storlek och invånarantal på inkomst per capita. Studien antar två skilda ekonometriska 

ansatser; instrumentvariabelestimation och regression med minsta kvadratmetoden. Studien 

finner positiva signifikanta samband mellan handel och inkomst vilka är robusta för såväl 

estimationsteknik som urval. Studien var då den publicerades banbrytande och har sedan dess 

utgjort grund för fortsatt forskning inom området för handel och tillväxt. 

4.2 Openness and Total Factor Productivity in Swedish Manufacturing 

I studien ”Openness and Total Factor Productivity in Swedish Manufacturing, 1980-95” tar 

Andersson fasta på och studerar just de faktorer som via öppenhet bör påverka tillväxt i total 

faktorproduktivitet (TFPG).  Studiens syfte är att separera direkta effekter från öppenhet till 

följd av ökad handel från indirekta effekter på FoU och konkurrens som uppstår vid högre 

global integration. 
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I studien observerar Andersson (2001) svensk tillverkningsindustris öppenhet mot omvärlden 

och dess påverkan på tillväxt i total faktorproduktivitet (TFPG) för densamme. Studien 

baseras på paneldata över perioden 1980-1995 för 20 branscher inom svensk 

tillverkningsindustri. Anderssons hypotes, vilken grundas i tidigare studier, lyder att öppenhet 

har positiv inverkan på TFPG. Studien fokuserar på tre mekanismer för hur detta kan ske; 

kunskapsöverföring, ökad konkurrens och dess implikationer för incitament till FoU samt 

ekonomisk Darwinism i form av in- och utträde på marknaden.  

Andersson utför panelregression med fixa effekter över bransch och tid för TFPG mot 

öppenhet, utgifter i FoU, inträden och utträden på marknaden, marknadskoncentration samt 

andelen utlandsägda företag för de 20 branscherna över perioden 1980-1995. Resultatet i 

Andersson (2001) visar att öppenhet kan bekräftas korrelera signifikant med TFPG över den 

valda tidsperioden och aggregationsnivån.  

Studien avslutas igenom att konstatera det följande: Intensiteten i FoU är högre i branscher 

med hög konkurrens, öppenhet kan ej påvisas påverka mängden FoU och slutligen att 

öppenhet kan konstateras påverka TFPG positivt. Detta sker enligt Andersson genom 

kunskapsöverföring från utländska branscher vid handel.  

4.3 Productivity and Openness: Firm Level Evidence from Brazilian 

Manufacturing Industries 

Liu och Nishijima undersöker i studien ”Productivity and Openness: Firm Level Evidence 

from Brazilian Manufacturing Industries” öppenhet och dess påverkan av TFPG i brasiliansk 

tillverkningsindustri. Studien bygger på företagsdata täckande nio branscher och 13 

geografiska regioner inom landet om totalt 1640 observationer under perioden 2000-2002. 

Studien tar avstamp i en s.k. stochastic frontier analysis (SFA) där man skattar produktivitet 

som en residual av teknologisk ineffektivitet.   

Författarna utför en panelregression med fixa effekter över tid, industri och geografisk 

belägenhet inom landet. Resultatet visar att export, import av kapitalvaror, import av 

insatsvaror samt antalet utländska företag i branschen uppvisar signifikant och positiv 

korrelation med TFPG.  

Studiens resultat konsolideras till att ekonomisk integration uppvisar positiv och signifikant 

påverkan på tillväxt i total faktorproduktivitet.  
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5. Data 

Samtlig data i studien har insamlats från OECD:s databas Structural Analysis Database 

(STAN). Databasen innehåller näringslivsdata enligt den internationella 

klassifikationsstandarden för branscher, International Standard Industry Classification 

(ISIC), för 15 OECD-länder. ISIC har reviderats över tid, varför där finns fyra 

huvudupplagor; ISIC rev. 1, 2, 3 samt 4. Upplagorna skiljer sig åt i det avseende att branscher 

definierats på olika sätt, där ett flertal disaggregat utgör en bransch. 

De upplagor som är aktuella för studien är ISIC rev. 3, 3.1 samt ISIC rev. 4. Delar av perioden 

utgörs av data klassificerat under de tidigare systemen vilka konverterats enligt gällande 

konverteringstabeller hämtade från FN (2014) för att matcha senare data. 

Konverteringstabeller återfinns i Appendix 1. 

Data tillgänglig via STAN bedöms adekvat för att besvara studiens frågeställning. Detta då 

databasen innehåller relevant näringslivsdata täckande den aktuella industrin på tvåsiffrig nivå 

för Sverige under perioden 1995 - 2007.   

5.1 Avgränsning 

Då studien ämnar studera effekterna av öppenhet på tillväxt i total faktorproduktivitet i svensk 

tillverkningsindustri görs därmed i frågeställningen ett flertal avgränsningar. Den förste rör 

avgränsningen till att studera tillverkningsindustri. Detta utgörs utifrån ISIC rev. 4 på 

tvåsiffrig nivå vilken redogörs nedan i tabell 3. Avgränsningen görs på grundval av 

industrivarornas beständiga natur till skillnad från exempelvis tjänster, vilka inte alltid går att 

exportera och importera. En ytterligare avgränsning i studiens omfattning görs även i valet att 

begränsa studiemiljön till Sverige. Detta görs på grundval av författarnas bekantskap med och 

intresse av studiemiljön. Båda avgränsningar ger även jämförbara resultat med de erhållna av 

Andersson (2001).  

I ansats att tillföra resultat av akademiskt värde görs en sista avgränsning till tidsperioden 

efter 1995. Detta motiveras utifrån avsaknaden av studier för denna tidsperiod inom det 

aktuella området.  
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5.2 Tillgänglighet 

Data inhämtas från OECD STAN och bearbetas i Excel där materialet sammanställs. De 

variabler som är av intresse redogörs för nedan, variabler definieras för varje period t samt 

bransch i:  

Tabell 2. Inkluderade variabler 

Variabel Förklaring 

Bransch Panelvariabel för bransch i 

Total försäljning Värdet av försäljning, nominella priser (SEK) 

Import Värdet av import, nominella priser (SEK) 

Export Värdet av export, nominella priser (SEK) 

Kostnad för arbetare Värdet av utgifter till arbetare, inkl. pensionsersättning 

och arbetsgivaravgifter, nominella priser (SEK) 

Förädlingsvärde Värde av produktionsprocessen korrigerat för 

insatsvaror, nominella priser (SEK) 

Deflator, förädlingsvärde Deflator för prisjustering av totalt förädlingsvärde 

Kapitalstock (netto) Värde av kapitalstock, justerat för depreciering. 

Bokföringsvärde (SEK) 

Anställda Totalt antal anställda, heltidsekvivalenter 

Forsknings och utveckling Utgifter till forskning och utveckling i andel av 

förädlingsvärde, nominella priser (SEK) 

Förteckning över inkluderade strukturella variabler. Källa: OECD (2014) 

Vid inhämtning av datamaterial gjordes en övre avgränsning gällande val av tidsperiod. Detta 

då uppgifter gällande forskning och utveckling endast fanns tillgängliga t.o.m. 2007. 

Resultatet är att perioden 1995-2007 studeras.  

Vidare fanns begränsningar i datamaterialet gällande branschindelningar. Vissa variabler 

redogjordes endast för på högre aggregationsnivå än de i ISIC rev. 4, varpå anpassning av 

materialet krävdes. De aggregationer som utförts redogörs i efterföljande tabell 3:  
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Tabell 3. Konverteringstabell 

ISIC rev. 4 – tvåsiffrig nivå Slutgiltig aggregation 

10 – Livsmedelsindustri 

11 – Dryckesindustri 

12 – Tobaksindustri  

10-12 - Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 

13 – Textilindustri 

14 – Beklädnadsindustri 

15 – Industri för läder och lädervaror 

13-15 – Textil-, beklädnads- och läderindustri samt 

lädervaror 

16 - Industri för trä och varor av trä och kork, utom 

möbler 

16 Industri för trä och varor av trä och kork, utom 

möbler 

17 - Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 17 - Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 

18 - Grafisk och annan reproduktionsindustri 18 - Grafisk och annan reproduktionsindustri 

19 - Koks och petroleumprodukter 19 - Koks och petroleumprodukter 

20 - Kemisk industri 

21 - Läkemedelsindustri 

20-21 – Kemisk industri och läkemedelsindustri 

22 - Gummi- och plastvaruindustri 22 - Gummi- och plastvaruindustri 

23 - Industri för andra icke-metalliska mineraliska 

produkter 

23 - Industri för andra icke-metalliska mineraliska 

produkter 

24 - Stål- och metallverk 24 - Stål- och metallverk 

25 - Industri för metallvaror utom maskiner och 

apparater 

25 - Industri för metallvaror utom maskiner och 

apparater 

26 - Industri för datorer, elektronikvaror och optik 26 - Industri för datorer, elektronikvaror och optik 

27 - Industri för elapparatur 27 - Industri för elapparatur 

28 - Övrig maskinindustri 28 - Övrig maskinindustri 

29 - Industri för motorfordon, släpfordon och 

påhängsvagnar 

29 - Industri för motorfordon, släpfordon och 

påhängsvagnar 

30 - Annan transportmedelsindustri 30 - Annan transportmedelsindustri 

31 - Möbelindustri 

32 - Övrig tillverkningsindustri 

33 - Reparationsverkstäder och installationsföretag för 

maskiner och apparater 

31-33 – Möbeltillverkning och övrig 

tillverkningsindustri samt reparation och installation 

av maskiner och apparater 

Konverteringstabell för branscher mellan ISIC rev. 4 och slutgiltig aggregation. Källa: OECD (2014).  

Ytterligare begränsningar av datamaterial återfanns i data för nettokapitalstock där industri för 

datorer, elapparatur och övrig maskinindustri (branschnummer 26, 27 och 28) aggregerats 

under ”maskinindustri”. Data gällande branschnummer 28, övrig maskindustri, fanns dock 

tillgänglig och utgjorde en majoritet av aggregatet. Nettokapitalstock för branschnummer 26 

och 27 estimeras därmed som viktade andelar av restposten för ”maskinindustri” då värdet av 

kapitalstocken inom bransch 28, övrig maskinindustri subtraherats.  
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Viktning görs efter relativ konsumtion av realkapital inom respektive bransch vilken antas 

uppvisa hög positiv korrelation med relativ nettokapitalstock. Studien observerar samtliga 

definierade variabler över 17 branscher och perioden 1995-2007 och utgör således en 

balanserad panel. 

Ansatser gjordes för att observera förekomst av ekonomisk Darwinism i form av inträde och 

utträde av företag inom respektive bransch. Vidare önskades distinktion mellan låg- och 

högutbildad arbetskraft för skattandet av TFPG. Data gällande dessa variabler påfanns 

emellertid ej.  
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6. Ekonometrisk modell  

Tillväxten i total faktorproduktivitet (TFPG) approximeras med Törnqvist-index, redogörelse 

för detta återfinns i appendix 2. Approximation med Törnqvist-index väljs framför metoder 

såsom SFA-analys, Fischer-indexering eller skattning av Solow-residualen på grund av dess 

höga precision i förhållande till dess simplicitet (Reinsdorf & Yuskavage 2010).   

Vidare inkluderas öppenhet som mått av utrikeshandel, vilken beräknas som import samt 

export i andel av total försäljning. I modellen inkluderas även variabeln FoU vilken definieras 

som utgifter till forskning och utveckling i andel av förädlingsvärdet. I tabell 4 och tabell 5 

nedan presenteras deskriptiv statistik samt parvisa korrelationer för de inkluderade 

variablerna: 

Tabell 4. Deskriptiv statistik 

 Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

TFPG 0,093118 0,2312427 -0,5186859 1,662849 

Öppenhet 1,034112     0,6760697    0,0195849    3,855213 

FoU 0,0982768 0,1563077 0,0015332    1,446448 
Summerande statistik för inkluderade variabler, justerat för extremvärden. Källa: OECD (2014) 

Tabell 5. Korrelationsmatris 

 TFPG Öppenhet FoU 

TFPG 1,0000   

Öppenhet 0,1066 1,0000  

FoU 0,5325 0,2132 1,0000 
Parvisa korrelationer för inkluderade variabler, justerat för extremvärden. Källa: OECD (2014) 

Vid granskning av datamaterialet återfanns tvivelaktiga extremvärden för den beroende 

variabeln TFPG. Den största avvikelsen återfanns inom bransch 26, industri för datorer, 

hemelektronik och optik och uppvisar år 2002 ett värde om 3,57. Detta utgör en approximerad 

årlig tillväxt i total faktorproduktivitet om 357 procent. Då den fixa regressionsmodellen är 

känslig för extremvärden kontrollerades de valda modellernas residualer med F-test. Testens 

resultat styrker misstanken att extremvärden är närvarande i datamaterialet. I studien tillämpas 

emellertid försiktighetsprincipen varpå endast det mest extrema värdet exkluderas. 

Ursprunglig summerande statistik samt korrelationsmatris före justering återfinns i appendix 

3. 

Tabell 5 åskådliggör genomgående positiva parvisa korrelationer mellan de inkluderade 

variablerna.  
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Då studien bygger på paneldata kommer en regressionsmodell med fixa effekter över bransch 

och tid att användas enligt följande notation: 

TFPGit = β1Öppenhetit-1 + β2FoUit-1 + αi + λt + uit (5) 

Där β1 och β2 utgör okända koefficienter, αi består av fixa effekter över bransch, λt består av 

fixa effekter över tid och uit är regressionens felterm. Modellen kan även beskrivas med en 

uppsättning n-1 binära branschvariabler och T-1 binära tidsvariabler tillsammans med ett 

intercept enligt följande:  

TFPGit = β0 + β1Öppenhetit-1 + β2FoUit-1 + γ2D2i + … + γnDni + δ2B2t + … + δtBTt + uit (6) 

Där β1, β2, + γ2,…, γn och δ2,…,δt utgör okända koefficienter, D2,…, Dn de branschspecifika 

binära variablerna, B2,…, BT de tidsspecifika binära variablerna, uit regressionens felterm 

samt t och i indexering för tidsperiod respektive bransch. Då TFPGit utgör approximerad 

förändring av total faktorproduktivitet från period t-1 till t inkluderas föregående periods 

värde av de oberoende variablerna i modellen. Innevarande periods värden av öppenhet och 

FoU antas ej rimligtvis påverka förändringen av total faktorproduktivitet från föregående 

period till nuvarande period. Det finns däremot en möjlighet att undersöka samband 

ytterligare tidsperioder bakåt för båda de förklarande variablerna; detta då både investeringar i 

FoU och öppenhet kan misstänkas ha en fördröjd effekt på produktivitetstillväxten. Utifrån 

teoretiska såväl som tidigare empiriskt funna samband förväntas en positiv skattning av både 

öppenhet och FoU mot TFPG i modellen. 

Genom att använda fixa effekter över bransch och tid kontrolleras både för ej observerade 

variabler som varierar över tid men är konstanta mellan branscher och variabler som är 

oföränderliga över tid men varierar mellan branscher.  

Stock & Watson (2012) beskriver fyra antaganden som bör vara uppfyllda för att 

regressionsmodellens estimatorer ska vara konsistenta och normalfördelade i stora stickprov: 

1. Det förväntade värdet av uit är noll, givet de inkluderade oberoende variablerna: 

E(uit|X1,i1, X1,i2,…, X1,iT, X2,i1, X2,i2,…, X2,iT, αi) = 0 

Detta första antagande innebär att regressionens felterm inte korrelerar med någon utav de 

oberoende variablerna under något av de inkluderade åren inom en specifik bransch. Med 

andra ord förutsätts att estimaten är väntevärdesriktiga. Detta kan ej fastställas då en 

regressionsmodell med fixa effekter över tid och bransch inte kontrollerar för oberoende 
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variabler som varierar över både tid och bransch. Om det finns data över uteslutna variabler 

som förväntas korrelera med någon utav de oberoende variablerna i modellen kan dessa 

inkluderas som hjälpvariabler. Om data ej finns tillgängligt återstår att sakligt argumentera för 

tänkbara samband samt hur dessa förväntas påverka regressionsresultatet.  

2. (X1,i1, X1,i2…, X1,iT, X2,i1, X2,i2,…, X2,iT, ui1, ui2,…, uiT), i=1,…, n, är oberoende och lika 

fördelade.  

Detta andra antagande är per automatik uppfyllt om stickprovet utgör ett slumpmässigt urval. 

I datamaterialet är alla enheter i populationen inkluderade varpå detta antagande är uppfyllt. 

3. Extremvärden är osannolika: (X1,it, X2,it, uit) har ändliga fjärde moment skilda från noll. 

Detta antagande bygger på att onormala värden av de inkluderade variablerna är osannolika. 

Vid förekomst av extremvärden finns en överhängande risk att dessa kommer påverka 

regressionsresultatet. I fall av extremvärden återstår att kontrollera orsaken av och eventuellt 

korrigera för dessa.  

4. Ingen perfekt multikolinjäritet.   

Perfekt multikolinjäritet uppstår ifall en av de oberoende variablerna är en perfekt linjär 

kombination av övriga oberoende variabler. För att undvika perfekt multiokolinjäritet i 

modellen är det således nödvändigt att en utav de binära årsvariablerna samt en utav de binära 

branschvariablerna utesluts såsom visat i (6). 

Då paneldata används förväntas regressionens felterm uit, liksom de inkluderade variablerna, 

korrelera över tid inom en given bransch. Vidare kan feltermen även förmodas uppvisa 

heteroskedasticitet, vilket innebär att variansen för uit är beroende av nivån på någon utav de 

inkluderade oberoende variablerna.  Ingen utav dessa egenskaper påverkar estimatorerna i 

regressionsmodellen men däremot variansen för desamma. För att komma till rätta med detta 

problem används klusterstandardfel i regressionsmodellen. Klusterstandardfel tar hänsyn till 

både heteroskedasticitet och autokorrelation i feltermen. Användandet av klusterstandardfel 

gör inferensen tillförlitlig vid stora stickprov. (Stock & Watson 2011) 

Avslutningsvis kommer de oberoende variablerna anges i logaritmer. Resultatet kan då direkt 

tolkas som procentuella förändringar av de inkluderade variablerna.   
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7. Resultat 

Nedan presenteras de modeller som valts för att besvara frågeställningen:  

Tabell 6. Regressionsresultat 

Variabel (A) (B) (C) 

Öppenhett-1 0,1368691 

(1.31) 

0,2036577  

(1,74)* 

0,3631798  

(2,74)*** 

FoUt-1  0,2064101  

(1,95)* 

 

FoUt-2   0,2329887 

(2,09)* 

Obs. 203 203 186 

R2 0,5708 0,6334 0,6296 

F 5.41*** 11,27*** 7,72*** 
Alla beroende variabler anges som logaritmer. T-värden anges inom parantes. * indikerar signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 procents 
nivå och *** på 1 procents nivå. För öppenhet antas enkelsidig alternativhypotes. Regressionen är viktad efter antal anställda. Justerat för 

extremvärden. 

 

Tabell 6 anger resultaten från de tre regressionsmodeller som använts i studien. I den första 

regressionsmodellen (A) inkluderas endast öppenheten i föregående period för att förklara 

tillväxt i total faktorproduktivitet. Resultatet uppvisar ej signifikant korrelation då övriga 

faktorer ej tas hänsyn till.  

I den andra regressionsmodellen (B) inkluderas även föregående periods utgiftsandelar till 

FoU. Justerat för detta uppvisar båda variabler korrelation på tio procents signifikansnivå.  

Den sista regressionsmodellen (C) inkluderar föregående periods öppenhet samt utgiftsandelar 

till FoU två tidsperioder bakåt. I denne uppvisar öppenhet signifikant korrelation med TFPG 

på en procents signifikansnivå samt FoU på tio procents nivå.   

Samtliga modeller uppvisar signifikanta F-värden, således konstateras att samtliga modeller är 

valida. Modell (A) avvisas dock till förmån för (B) och (C) på grundval av dess insignifikanta 

parameterskattning och lägre förklaringsgrad. Modell (B) och (C) bedöms likvärdiga i mått av 

förklaringsgrad och signifikans. Modell (C) väljs som slutgiltig modell på grund av styrkan i 

dess parameterskattningar.    
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8. Diskussion 

Resultatet av studien kan konsolideras till att öppenhet i form av relativ andel utrikeshandel 

uppvisar starkt signifikant och positiv korrelation med tillväxt i total faktorproduktivitet. 

Detta ger stöd åt studiens hypotes och stämmer överrens med prediktioner från teoretiska 

modeller såväl som resultat av tidigare studier.  

8.1 Diskussion utifrån teori och tidigare studier  

Tolkningen av resultatet, vilken grundas i Melitz (2003), lyder att konkurrens inom industrin 

som helhet har skärpts i och med utökat handelsutbyte. Detta implicerar ekonomisk 

Darwinism med omallokering av resurser och därmed ökad total faktorproduktivitet. Vidare 

görs även antagandet att det ökade handelsutbytet inneburit ökad kunskapsöverföring, såsom 

modellerat av Nelson & Phelps (1966) vilket leder till ytterligare tillväxt i total 

faktorproduktivitet. Modellen av Nelson & Phelps (1966) kompletteras med den av Romer & 

Rivera (1990) i det avseende att ökad integration misstänks medföra stordriftsfördelar i FoU. 

Studiens resultat står således ej i konflikt med de inkluderade teoretiska modellerna vilka även 

inbördes kompletterar varandra i tolkning av orsakssamband. 

Resultatet skiljer sig från Andersson (2001) i avseende att öppenhet, indirekt skattat via 

relativa utgifter till FoU, uppvisar positiv korrelation med TFPG. En tänkbar orsak till detta är 

att svensk industri ligger i framkant av teknologisk utveckling vilket, såsom modellerat av 

Nelson & Phelps (1966), ger ökad vikt av forskning och utveckling för produktivitetens 

frammarsch.  

Vid granskning av deskriptiv statistik noteras likheter i medelvärde och spridning gällande 

variablerna FoU och öppenhet med de erhållna av Andersson (2001). Skattningen av TFPG 

skiljer sig emellertid åt mellan studierna med avseende på medelvärde och spridning. Denna 

studie finner en medeltillväxt i total faktorproduktivitet om ca 9,3 procent vilket bör tolkas 

med försiktighet. Deskriptiv statistik återges utan hänsyn till branschstorlek och därmed tillåts 

små icke representativa branscher påverka resultatet i orimligt stor utsträckning. 

Förvrängningen av medelvärdet medför att resultatet ej representerar utvecklingen i 

tillverkningsindustrin som helhet. Vidare förekommer extremvärden i materialet vilka, som 

tidigare argumenterats, förvränger resultatet. Slutligen komponeras TFPG på olika sätt i den 

bemärkelse att Andersson (2001) tar hänsyn till arbetskraftens utbildningsnivå vilket ej 

observerats i denna studie. 
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8.2 Begränsningar i data och ekonometrisk modell 

Genom att använda fixa effekter kontrolleras både för variabler som varierar över tid men är 

konstanta mellan branscher samt variabler som är oföränderliga över tid men varierar mellan 

branscher. Till den förstnämnda kategorin hör ex. det allmänna konjunkturläget och 

utvecklingen av nya handels- och transportsystem. Till den andra kategorin hör effekter såsom 

teknisk absorptionsförmåga och humankapitalintensitet inom respektive bransch. Ingen av 

dessa faktorer kan förväntas vara konstanta men relationerna kan antas vara relativt 

beständiga och bör därför ej tillföra betydande bias till studiens resultat.  

Fixa effekter kontrollerar däremot inte för faktorer vilka varierar över både bransch och tid. 

Till dessa faktorer hör branschspecifika kriser såsom IT-bubblan i slutet av 90-talet och 

förändrade efterfrågemönster på världsmarknaden. Därmed finns källa till eventuell bias i den 

valda estimationstekniken. Detta bedöms dock som ringa i förhållande till den potentiella bias 

som uppstår av att bortse från fixa effekter.  

Vidare hade det varit önskvärt att finna data på mer disaggregerad nivå för att erhålla mer 

tillförlitlig inferens. Idealiskt skulle vara att studera problemet på företagsnivå men på grund 

av sekretess och tidsåtgång har detta inte varit möjligt.  

Ett problem att ej förringa är även förekomsten av simultan kausalitet. Detta kan i denna 

studie implicera att effektiva företag väljer att exportera därför att de är effektiva medan deras 

ökade marknadsandelar ger upphov till ökad effektivitet. Det är således svårt att fastställa hur 

denna kausalitet löper. En metod för att korrigera för simultan kausalitet är att inkludera 

instrumentvariabler. Dessa är dock av naturen svåra att definiera och kan endast sakligt 

argumenteras vara valida. Instrumentvariabelestimation bedöms överskrida omfattningen av 

denna studie.  

En brist i det resultat som erhålls är att kopplingen mellan tillväxt i total faktorproduktivitet 

och inträde och utträde på marknaden ej kan undersökas. Detta lämnar studien till att enbart 

teoretiskt och till bakgrund av tidigare studier argumentera för att denna mekanism är 

närvarande och fångas upp av effekten från öppenhet. Ytterligare en tänkbar brist, i motsats 

till författarnas tolkning av resultatet, är att skattningen för FoU möjligt fångar upp effekter av 

humankapital vilka inte inkluderas i modellen. FoU och utbildningsnivå förväntas ha en stark 

positiv korrelation i det avseende att personal som utför forskning rimligtvis antas vara 

högutbildade. 
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8.3 Begränsningar i mått och perspektiv  

Då tillväxt i total faktorproduktivitet är ett komplext område finns där många fler faktorer att 

kontrollera för än de som inkluderas i denna analys. Faktorer såsom förväntad livslängd, 

arbetsmiljö, allmänt hälsotillstånd, kvalitet av utbildning och geografisk belägenhet är alla 

troliga faktorer som påverkar tillväxten i produktivitet. Analysen bortser således från det 

mänskliga elementet och det faktum att företag och individer opererar under olika villkor. 

Dessa kan dock misstänkas ha varit relativt oförändrade inom den valda tidsperioden för 

svensk tillverkningsindustri då Sverige är ett land i framkant av både hälsa, jämlikhet och 

arbetsmiljö. Om någon av dessa faktorer har förändrats simultant över hela industrin 

korrigeras likväl detta av modellens fixa effekter. 

Det finns slutligen problem i det mått om studien använder – produktivitet. Då detta definieras 

som en restpost av totalt förädlingsvärde korrigerat för totala kostnader följer frågan vad som 

egentligen mäts. Givet att kostnader är stabila återger måttet effektivitetsökningar i form av 

förbättrad produktionsteknik. Kraftiga reduktioner av dessa kostnader speglar emellertid 

också ökningar av produktivitet. Detta kan ske via lönedumpning och motsvarar då inga reella 

förändringar av produktionsprocessen utan snarare en omfördelning av inkomster. Även 

spekulationer i framtida avkastning av produkter kan förvränga måttet – om en varas 

efterfrågan ökar på grund av positiva förväntningar höjs priset. Givet att 

produktionskostnaderna för dessa enheter är desamma kommer denna effekt att återges som 

en produktivitetsökning, detta trots att ingen reell förändring har skett.  

Författarna argumenterar, dessa invändningar till trots, att det finns kausala samband mellan 

produktivitet och öppenhet. Detta då studiens hypotes grundas i gedigen ekonomisk teori 

vilken beprövats i flertalet empiriska studier.  
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9. Sammanfattning & slutsats 

Studien ämnade undersöka huruvida där finns ett samband mellan tillväxten i total 

faktorproduktivitet, mängden utrikeshandel och utgifter till forskning och utveckling. 

Författarnas hypotes, vilken grundats i teori och tidigare studier, formulerades att där 

föreligger positivt samband mellan dessa. Med hjälp av paneldata och en regressionsmodell 

med fixa effekter återfanns positiva signifikanta skattningar för båda de oberoende 

variablerna. 

Under arbetets gång har författarna blivit varse om diverse svårigheter med att 

operationalisera en specifik frågeställning utifrån ekonomisk teori. Redan under 

datainsamling uppdagades problem med att återfinna relevant data i jämförbara indelningar 

och enheter. Då data väl samlats in tillkom även svårigheter i att tekniskt konstruera ett mått 

för total faktorproduktivitet (TFPG) då detta görs i flera steg och inkluderar åtskilliga 

variabler. Slutligen fanns även svårigheter i att försäkra sig om att de resultat som tagits emot 

var korrekt beräknade. Detta krävde djupare kunskap om programvarans funktioner till en 

utsträckning som ej behövts under tidigare kurser. Således har processen varit utvecklande för 

både färdigheter i datainsamling, bearbetning och tolkning av resultat. 

Som tidigare nämnt utgör produktivitet ett komplext samlingsbegrepp som påverkas av en 

mångfald faktorer. Detta medför att ämnet kan te sig oöverskådligt och abstrakt men innebär 

även att det inom området finns stor potential för ytterligare studier. Utifrån ett svenskt 

perspektiv finns en uppsjö av relevanta studieansatser; förslagsvis skulle kommande studier 

kunna testa motsvarande hypotes med företagsdata inom tillverkningsindustri med fler 

inkluderade oberoende variabler. Vidare skulle det vara intressant att utreda ifall där finns 

liknande samband inom tjänstesektorn då denne av naturen är mindre integrerad med 

omvärlden.  

Slutligen kan, som nämnt i studiens inledning, argumenteras att ökad produktivitet inte är det 

slutgiltiga målet utan snarare ett medel för att uppnå ökat välstånd. Principer om arbetsrätt och 

miljöskydd bör, enligt författarna, utgöra fundament i debatten om ekonomisk integration. 

Handel bör främjas i den utsträckning som är etiskt möjlig där företags beslut ej begränsas av 

handelshinder och byråkrati. Införanden av frihandelsavtal såsom TTIP möjliggör även global 

standardisering av produkter vilket reducerar indirekta handelshinder och främjar en effektiv 

marknad. 
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Ökad internationell handel har potential att skapa effektiv produktion, motverka fattigdom 

och frambringa högre välstånd. En fungerande global marknad kräver emellertid tydliga 

spelregler vilka säkerställer såväl jämlikhet som hållbar utveckling. Författarnas policyförslag 

summeras till den breda rekommendationen att politiska förhandlingar bör syfta till fortsatt 

reducerade handelshinder och ökad rörlighet utan att inskränka på grundläggande värderingar.   
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Appendix 1 

Tabell 7. Konverteringstabell ISIC rev 3, 3.1 och 4 

ISIC rev. 3 ISIC rev. 3.1 ISIC rev. 4 

15 - Manufacture of food products 

and beverages 

15 - Manufacture of food products 

and beverages 

10 - Manufacture of food products 

 

11 – Manufacture of beverages 

16 - Manufacture of tobacco 

products 

16 - Manufacture of tobacco 

products 

12 - Manufacture of tobacco 

products 

17 - Manufacture of textiles 17 - Manufacture of textiles 13 - Manufacture of textiles 

18 - Manufacture of wearing apparel; 

dressing and dyeing of fur 

18 - Manufacture of wearing apparel; 

dressing and dyeing of fur 14 - Manufacture of wearing apparel 

19 - Tanning and dressing of leather; 

manufacture of luggage, handbags, 

saddlery, harness and footwear 

19 - Tanning and dressing of leather; 

manufacture of luggage, handbags, 

saddlery, harness and footwear 

15 - Manufacture of leather and 

related products 

20 - Manufacture of wood and of 

products of wood and cork, except 

furniture; manufacture of articles of 

straw and plaiting materials 

20 - Manufacture of wood and of 

products of wood and cork, except 

furniture; manufacture of articles of 

straw and plaiting materials 

16 - Manufacture of wood and of 

products of wood and cork, except 

furniture; manufacture of articles of 

straw and plaiting materials 

21 - Manufacture of paper and paper 

products 

21 - Manufacture of paper and paper 

products 

17 - Manufacture of paper and paper 

products 

22 - Publishing, printing and 

reproduction of recorded media 

22 - Publishing, printing and 

reproduction of recorded media 

18 - Printing and reproduction of 

recorded media 

23 - Manufacture of coke, refined 

petroleum products and nuclear fuel 

23 - Manufacture of coke, refined 

petroleum products and nuclear fuel 

19 - Manufacture of coke and refined 

petroleum products 

24 - Manufacture of chemicals and 

chemical products 

24 - Manufacture of chemicals and 

chemical products 

20 - Manufacture of chemicals and 

chemical products 

 

21 – Manufacture of basic 

pharmaceutical products and 

pharmaceutical preparations 

25 - Manufacture of rubber and 

plastics products 

25 - Manufacture of rubber and 

plastics products 

22 - Manufacture of rubber and 

plastics products 

26 - Manufacture of other non-

metallic mineral products 

26 - Manufacture of other non-

metallic mineral products 

23 - Manufacture of other non-

metallic mineral products 

27 - Manufacture of basic metals 27 - Manufacture of basic metals 24 - Manufacture of basic metals 

28 - Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment 

28 - Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment 

25 - Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment 

29 - Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 

29 - Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 

28 - Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 

30 - Manufacture of office, 

accounting and computing 

machinery 

 

32 – Manufacture of radio, television 

and communication equipment and 

apparatus 

 

33 – Manufacture of medical , 

precision and optical instruments, 

watches and clocks 

30 - Manufacture of office, 

accounting and computing 

machinery 

 

32 – Manufacture of radio, television 

and communication equipment and 

apparatus 

 

33 – Manufacture of medical , 

precision and optical instruments, 

watches and clocks 

 

26 - Manufacture of computer, 

electronic and optical products 

 

31 - Manufacture of electrical 

machinery and apparatus n.e.c. 

31 - Manufacture of electrical 

machinery and apparatus n.e.c. 

27 - Manufacture of electrical 

equipment 

34 - Manufacture of motor vehicles, 

trailers and semi-trailers 

34 - Manufacture of motor vehicles, 

trailers and semi-trailers 

29 - Manufacture of motor vehicles, 

trailers and semi-trailers 
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35 - Manufacture of other transport 

equipment 

35 - Manufacture of other transport 

equipment 

30 - Manufacture of other transport 

equipment 

36 - Manufacture of furniture; 

manufacturing n.e.c. 

36 - Manufacture of furniture; 

manufacturing n.e.c. 

31 - Manufacture of furniture 

 

32 - Other manufacturing 

 

33 - Repair and installation of 

machinery and equipment 

37 - Recycling 37 - Recycling Ej längre inkluderad  
Konverteringstabell mellan ISIC rev. 3, 3.1 och 4. Källa: OECD (2014).  
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Appendix 2 

Redogörelse för approximation av TFPG enligt Törnqvistindex. Index definieras enligt 

följande: 

TFPG = (lnYt – lnYt-1) – ∑
1

2𝑘
 (skt + skt-1)(ln xkt – ln xkt-1) (7) 

Där Yt är realt förädlingsvärde, skt är konstandsandelen för produktionsfaktorerna realkapital 

(K) och arbetskraft (L). Vidare utgör xkt intensiteten av respektive produktionsfaktor i 

förhållande till förädlingsvärdet. Följaktligen beräknas kostnadsandelen för arbetskraft, sLt, 

som kostnaden för arbetare i andel av förädlingsvärde och xLt som antal arbetare i andel av 

realt förädlingsvärde. Vidare beräknas kostnadsandelen för kapital som 1-sLt och slutligen xKt 

som kapitalstock i andel av förädlingsvärde. Realt förädlingsvärde är beräknat som deflaterat 

nominellt förädlingsvärde. För tydligare framställning utesluts branschindexeringen i 

ovanstående formel.  
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Appendix 3 

Deskriptiv statistik och korrelationsmatris före justering för extremvärden. 

Tabell 8. Deskriptiv statistik 

 Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

TFPG 0,1101585 0,3353315 -0,5186859 3,569386 

Öppenhet 1,034112     0,6760697    0,0195849    3,855213 

FoU 0,0982768 0,1563077 0,0015332    1,446448 
Summerande statistik för inkluderade variabler. Källa: OECD (2014) 

Tabell 9. Korrelationsmatris 

 TFPG Öppenhet FoU 

TFPG 1,0000   

Öppenhet 0,1037 1,0000  

FoU 0,6267 0,2120 1,0000 
Parvisa korrelationer för inkluderade variabler. Källa: OECD (2014) 

 

  

 


