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Abstract

Production requires the input of capital and labour. Hence, economic growth can be assumed 

to follow from increased levels of these two factors. Policies aimed at increasing production 

may consequently  successfully  be focused on facilitating  the  accumulation  of  capital  and 

labour. However, even when an economy has managed to reach the same quantities of input 

factors as a more prosperous neighbour, the level of the production might still  differ. The 

explanation of this lies in what economists refers to as total factor productivity, which is an 

expression embracing the characteristics of the input factors and the conditions in which they 

operate.

In this thesis a calculation of total factor productivity is carried out, using existing data on the 

Swedish FA-regions between 1990 and 2005 and the method growth accounting developed by 

the economist  Robert  Solow in the  1950’s.  Thereafter  an attempt  is  made  to  explain  the 

differences between the regions by regression analysis,  where the explaining variables are 

picked from the theories of endogenous growth and the new economic geography. 

The result of the analysis is quite vague and not very coherent with the presented theories. 

The lack of data on some of the relevant variables, which has enforced a couple of simplifying 

assumptions,  is  probably the reason for this.  Nonetheless,  some indications are given that 

increases in population and tax level, and decreases in the share of the population between the 

ages 55 and 64, might affect the total factor productivity in a positive direction. What is also 

interesting is that  parts of the regression results are suggesting that the levels  of the total 

factor productivity in the Swedish FA-regions are converging. 

The conclusion is that more and better data is needed before reliable results can be established 

from this kind of investigation.
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1 Inledning

I detta första kapitel kommer läsaren få en kort allmän introduktion till det i  

denna utredning behandlade ämnet, nämligen regional tillväxt i allmänhet,  

och regional total faktorproduktivitet i synnerhet. För att specificera vad som 

kan förväntas  av  uppsatsen  kommer  därefter  spelreglerna  att  presenteras,  

dvs., syfte, avgränsningar och metod. Kapitlet avslutas med definitionerna av  

några viktiga begrepp, samt en kort redogörelse för uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

Mysteriet bakom ekonomisk tillväxt har varit ett tema inom nationalekonomin sedan länge. 

Redan Adam Smith ställde sig i  The Wealth of Nations  (1776) frågan om vad som driver 

ekonomisk tillväxt, och varför den skiljer sig mellan olika länder.1 Få, om någon, har försökt 

likställa ekonomisk tillväxt med lycka eller välfärd, men att ”mer är bättre”, allt annat lika, 

när  det  gäller  materiella  förhållanden  är  ändå  så  grundligt  rotat  i  den  klassiska 

nationalekonomiska teorin, att intresset för de bakomliggande mekanismerna alltid har varit 

stort. 

I  och  med  globaliseringen  har  fokus  för  tillväxtstudier  i  stort  kommit  att  förflyttats  från 

nationer till regioner. Det har observerats att handel och ekonomisk utveckling sker mellan 

och i funktionella  regioner,  snarare än mellan och i  länder.  Regional tillväxt  är därför en 

viktig  komponent  att  ta  hänsyn  till  för  att  förstå  den  nationella  och  globala  ekonomiska 

utvecklingen.2

En  oprecis,  men  ändå  allmänt  vedertagen,  första  utgångspunkt  för  analys  av  ekonomisk 

tillväxt, är att produktion sker med hjälp av arbetskraft och kapital, dvs maskiner och redskap. 

Detta  första  angreppssätt  visar  sig  dock snabbt  otillräckligt  då  det  står  klart  att  även  när 

storleken  på  arbetskraften  och  kapitalstocken  är  lika,  kan  ändå  storleken,  och 

utvecklingstakten på produktionen variera väsentligt mellan olika ekonomier. Kapitalets och 

arbetskraftens  förutsättningar  att  verka,  samt  dess  inneboende kvalitéer,  vilka tillsammans 

1 Fregert & Jonung (2003), s 131.
2 Li (2007), s 30
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utgör den totala faktorproduktiviteten, är således ett minst lika intressant studieområde som 

den kvantitativa ackumuleringen av produktionsfaktorerna.

I Sverige har det gjorts ett flertal studier av den totala faktorproduktiviteten på nationell nivå.3 

På  regional  nivå  har  författaren  veterligen  bara  en  produktivitetsstudie  gjorts,  och  den 

undersöker endast arbetsproduktiviteten, gestaltad av lönenivå.4 Genom att lära sig mer om 

vad som styr den totala faktorproduktiviteten på regional nivå kan beslutsfattare på alla nivåer 

öka precisionen i den ekonomiska politiken genom att bättre utnyttja varje regions specifika 

möjligheter och begränsningar. 

1.2 Syfte

Denna uppsats har till syfte att undersöka den totala faktorproduktiviteten hos de Svenska FA-

regionerna för att på så sätt bidra till ökad förståelse för regionala skillnader i den ekonomiska 

tillväxten. I och med att detta inte har gjorts förut blir ett indirekt underordnat syfte att utifrån 

befintlig statistik undersöka i vilken omfattning det går att beräkna och analysera den totala 

faktorproduktiviteten hos FA-regionerna.

1.3 Avgränsningar

Denna undersökning är avgränsad till tidsperioden 1990 – 2005. Anledningen till detta är att 

tillgången på statistik för ekonomiska variabler för den valda regionala uppdelningen är något 

begränsad. Att så är fallet beror på att uppdelningen av Sverige i FA-regioner är rent teoretisk 

och inte sammanfaller med någon statligt administrativ uppdelning i regioner och län, vilka är 

den uppdelning som i regel används vid redovisning av statistik. 

1.4 Metod och metodkritik

Med hjälp av existerande statistik på lönenivå och antal sysselsatta, samt rimliga antaganden 

för  ränta  och  produktionsteknik,  kommer  en  teoretisk  modell  för  tillväxt,  ursprungligen 

framtagen  av  nationalekonomen  Robert  Solow,  att  utnyttjas  för  att  estimera  nivå  och 

utvecklingstakt  på FA-regionernas  totala  faktorproduktivitet  under  den givna tidsperioden. 

Med  hjälp  av  teoretiskt  underbyggda  förklaringsvariabler  kommer  sedan  mekanismerna 

bakom  den  totala  faktorproduktivitetens  utveckling  att  försöka  förklaras  genom 

regressionsanalys. 

3 Bilaga 6 till SOU 2008:14, s 68.
4 ITPS (2008), s 115.
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Liksom all annan nationalekonomisk teori innehåller även Solows ett antal antaganden som 

genom att förenkla verkligheten gör den förståelig utifrån det teoretiska ramverket. I och med 

att statistik inte finns tillgänglig för alla variabler som ingår i Solowmodellen har det i denna 

undersökning varit nödvändigt att göra ytterligare förenklade antaganden. Dessa innebär att 

ytterligare några steg tas bort från verkligheten och resultat som rätt av går att applicera på 

denna.  Problematiken  är  emellertid  långt  ifrån  unik,  utan  är  ett  vanligt  förekommande 

problem inom nationalekonomisk forskning.

Valet av förklaringsvariabler till regressionsanalysen har i viss mån fått styras av tillgången på 

data, istället för på den teoretiska bakgrunden.  

Noteras bör att myndigheterna ITPS och NUTEK, vilka båda bedriver verksamhet som knyter 

ann till det i denna uppsats behandlade ämne, efter inhämtningen av empiri har upphört att 

existera.  ITPS  verksamhet  sköts  sedan  våren  2009  av  myndigheten  Tillväxtanalys,  och 

NUTEKS verksamhet sköts av Tillväxtverket. Information inhämtad från ITPS och NUTEK 

kan således nu inhämtas från de nya myndigheterna.

1.5 Begrepp och definitioner

1.5.1 Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk  tillväxt  definieras  som  volymförändringar  i  värdet  av  en  ekonomis  totala 

produktion. Det vanligaste måttet på nationell nivå för detta är bruttonationalprodukten, BNP. 

BNP  är  dock  ett  mått  som  har  flertalet  brister.  Hemarbete  samt  produktion  på  svarta 

marknader registreras ej i detta mått, samt att värdering av varor och tjänster, som ej byter 

ägare  på  marknader,  är  problematisk  att  hantera.  Därutöver  registreras  inte  heller 

produktionens externa effekter,  såsom miljöförstöring,  i  måttet.  Att  per definition  likställa 

BNP med förmögenhet är således felaktigt. Likväl ses BNP som det mått som kanske bäst 

indikerar just denna. 5

5 Se bl.a. Erixon (2002) s.6, Sørensen et al (2005), avsnitt 2.1. Fregert et al(2003), s.57, Nationalencyklopedin www.ne.se - 
“BNP”.  
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1.5.2 Total Faktorproduktivitet (TFP)

TFP är att ses som den genomsnittliga produktiviteten i en ekonomi. Den del av ekonomisk 

tillväxt  som inte kan förklaras med ökade insatser av arbetskraft  och kapital  utgörs av en 

ökning i TFP.6 I kapitel 4 redogörs för teoribildningen kring TFP.

1.5.3 Regional indelning i FA-regioner

Funktionella Analysregioner (FA-regioner) är en indelning av Sveriges yta som gjordes 2005 

av  Verket  för  Näringslivsutveckling  (NUTEK)  (nuvarande  Tillväxtverket).  Syftet  med 

indelningen är att dela in Sverige i små, självständiga ekonomier, vilka skulle kunna stå som 

utgångspunkt  vid  regionala  ekonomiska  analyser.  Regionerna  är  konstruerade  genom  att 

studera  pendlingsstatistik  från  år  2003.  Det  som  studerades  var  tidsåtgång,  pendlingens 

absoluta storlek, samt trender i desamma. Även investeringar eller politiska beslut som kunde 

tros ha påverkan på utvecklingen inkluderades i bedömningen. Resultatet blev en indelning i 

72 st. FA-regioner, där varje region är att se som ett område som tillhörande invånare rör sig i 

till vardags, dvs. mellan jobb och hemmet. Det är också det område som de lokala företagen 

huvudsakligen riktar sig mot vid rekrytering.7 En fullständig förteckning av FA-regionerna 

finns att hitta i bilaga 1.

1.6 Disposition

Efter detta introduktiva kapitel kommer kapitel 2 att studera ekonomisk tillväxt. Avsnitt 2.1 

behandlar den vanligaste och mest erkända teorin bakom denna, nämligen den som Robert 

Solow utvecklade under mitten av 50-talet. I avsnitt 2.2 kommer denna teori att appliceras på 

den data som finns för de svenska FA-regionerna. I kapitel 3 kommer därefter fokus att riktas 

mot  TFP.  Dess  plats  i  Solows  modell,  samt  metod  för  uträkning  av  den  kommer  att 

presenteras i avsnitt 3.1. Proceduren kommer sedan att utföras på datan för FA-regionerna i 

avsnitt 3.2. Därefter kommer i kapitel 4 att redogöras för de olika teorier som finns rörande 

vilka faktorer som ligger bakom TFP:s utveckling. Avsnitt 4.4 identifieras de variabler som 

kommer att användas som förklaringsvariabler till TFP i denna uppsats. Kapitlet avslutas med 

ett  avsnitt  som  beskriver  liknande  undersökningar  som  gjorts  av  forskare  ute  i  världen. 

Kapitel 5 börjar med en genomgång av de ekonometriska metoder som använts, vilken följs 

av  en  presentation  av  resultatet  från  regressionsanalyserna.  I  kapitel  6  diskuteras  och 

analyseras det framkomna resultatet och i kapitel 7 presenteras slutligen de slutsatser som har 

dragits. 

6Se bl.a. Erixon (2002) s.9, Sørensen et al (2005), s.148. Fregert et al(2003), s.135. 
7 NUTEK, www.nutek.se, extraherat 2008-05-03 (Informationen finns sedan våren 2009 på www.tillvaxtverket.se)
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2 Ekonomisk tillväxt

Detta  kapitel  är  uppdelat  i  två  delar.  I  2.1  presenteras  den  teori  för  

ekonomisk  tillväxt  som  denna  uppsats  utgår  ifrån.  I  2.2  appliceras  den  

teoretiska modellen på empirisk data från de svenska FA-regionerna.

Nationalekonomisk  teori  gör  skillnad  mellan  ekonomisk  tillväxt  och  konjunkturella 

fluktuationer i en ekonomis storlek. Den senare kategorin är ett kort-, eller mellanlångsiktigt 

fenomen som uppstår till följd av mer eller mindre tillfälliga obalanser i ekonomierna. Den 

förra,  vilken  motsvarar  det  perspektiv  som används  i  denna  uppsats,  härleds  istället  från 

strukturella  och  institutionella  egenskaper  samt  grundläggande  naturgeografiska 

förutsättningar. Den vanligaste tillväxtmodellen, som ofta nyttjas i akademisk utbildning om 

tillväxtteori, är den modell som presenterades av nationalekonomen Robert Solow i en artikel 

som publicerades 1956.

2.1 Solows modell för ekonomisk tillväxt

Den beskrivning av Solows modell  som görs i  denna uppsats  är till  störst  del  baserad på 

Solows grundmodell  med tid  som diskret  variabel,  och den tillväxten i  teknologi  exogent 

bestämd,  (den  s.k.  generella  Solowmodellen)  så  som  den  beskrivs  i  boken  Introducing 

Advanced Macroeconomics av författarna Sørensen och Whitta-Jacobsen.8 Anledningen till att 

en bok har fått ligga till grund för större delen av de teoretiska delarna beror på att Solows 

modell är så allmänt vedertagen att den framställning av den som görs i olika böcker i stort 

sett endast skiljer sig i det pedagogiska upplägget. 

2.1.1 Produktionsfunktionen

Modellen är i sin enklaste version en stängd ekonomi utan offentlig sektor där produktionen 

(Y) sker av vinstmaximerande företag i en produktionssektor med arbetskraft (L) och kapital 

(K) som inputvaror. Produktionsfunktionen antas vara en s.k. Cobb-Douglas med utseende 

enligt ekvation (1).

( ) αα −== 1,, ttttttt LKBLKBFY ,                    0 < α < 1. (1)

8 Sørensen et al (2005)
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B beskriver här förenklat den tekniska nivån i ekonomin, även kallad total faktorproduktivitet 

(TFP).  TFP inkluderar  i  modellen  alla  faktorer  som påverkar  produktionens  storlek,  givet 

mängden  kapital  och  arbetskraft.  En  praktisk  omformulering  av  modellen  är  att  definiera 

( )α−≡ 11BA , vilket ger produktionsfunktionen följande utseende;

( ) αα −= 1
tttt LAKY ,                    0 < α < 1. (2)

A bestäms i Solows grundmodell exogent, och antas förändras med en konstant takt g, så att 

( ) tt AgA +=+ 11 .  Den  tekniska  nivån  kopplas  i  och  med  denna  formulering  ihop  med 

arbetarnas, snarare än kapitalets, produktivitet.  Även vice versa skulle fungera, men denna 

formulering  är  mest  lätthanterlig.  I  de  två  följande  kapitlen  kommer  TFP att  undersökas 

närmare, medan fokus i detta kommer att ligga på produktionen som helhet.

I ekvation (1) och (2) är α outputelasticiteten i kapital och t  är tidsindexeringen. Det faktum 

att värdet på α är mellan 0 och 1 innebär att funktionen uppvisar konstant skalavkastning för 

de bägge produktionsfaktorerna tillsammans,  men avtagande var för sig. Korselactisiteten, 

dvs.  produktivitetsförändringen för den ena faktorn vid volymförändringar  i  den andra,  är 

positiv.

2.1.2 Inkomstdistribution

Vid marknader som kännetecknas av fullständig konkurrens kommer företagen att utnyttja 

respektive  produktionsfaktor  till  den  punkt  där  värdet  på  dess  marginalprodukt  motsvarar 

faktorkostnaden. Om man normaliserar produktionsvärdet (p=1) innebär detta;

t
tt

t
tttK r

LA

K
LAKF =





=

−1

),(
α

α (3)

tt
tt

t
tttL wA

LA

K
LAKF =





−=

α

α)1(),( (4)

där  tr  och  tw  är kapitalavkastningen respektive lönen, i period  t.  Genom att multiplicera 

över respektive produktionsfaktor till den högra sidan i ekvation (2) och (3) framgår det att α 

även påvisar  faktorintensiteten  i  produktionen,  samt  inkomstdistributionen,  vid fullständig 

konkurrens. Eftersom α + (1- α) = 1, innebär detta att företagen betalar ut all sin inkomst till 

7



produktionsfaktorerna. Deras vinst är således lika med noll, vilket är en naturlig konsekvens 

av fullständig konkurrens. 

( ) ( )
tttttttt LwKrLAKY +== −αα 1 (5)

2.1.3 Kapitalackumulering

Produktionen, Y, säljs av företagen till  hushållen,  vilka väljer om de vill  konsumera eller 

spara. Den del som inte konsumeras omvandlas (kostnadsfritt) till kapital vilket hyrs ut till 

företagen  och  innebär  således  periodens  ökning  i  den  totala  kapitalstocken.  Det  totala 

sparandet i varje tidsperiod,  St,  är alltså lika med det totala investerandet  It. Funktionen för 

kapitalackumulering blir således;

tttt KsYKK δ−+=+1 ,                    0 < s < 1,                    0 < δ < 1. (6)

där  s  är  hushållens  sparbenägenhet  och  δ är  deprecieringstakten  på  kapitalstocken,  båda 

exogent bestämda. Den ersättning som hushållen erhåller för att hyra ut kapitalstocken till 

företagen är som bekant  r. Den reala avkastningen, realräntan  ρ, är således lika med  r - δ.  

Arbetskraften antas vara en fast andel av den totala befolkningen, vilka båda årligen växer 

med den exogent bestämda takten n. 

2.1.4 Steady State

Genom att definiera 
tt

t
t LA

Yy ≡~ och 
tt

t
t LA

Kk ≡~
, och därefter utnyttja det faktum att Lt+1 = 

(1+n)Lt, och  ( ) tt AgA +=+ 11 , uppenbarar sig efter algebraisk manipulering av ekvation (2) 

och (3),  produktionsfunktionen  per  effektiv  arbetare  (4),  samt  funktionen för  förändring i 

kapitalstocken per effektiv arbetare (5), även kallad Solow-ekvationen.

α
tt ky

~~ = (7)

( )[ ]tttt knggnks
gn

kk
~~

)1)(1(

1~~
1 +++−

++
=−+ δα

(8)

Dessa kan illustreras i ett s.k. Solow diagram.
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Figur 1. Solow-diagrammet

Källa: Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), Introducing Advanced Macroeconomics

Den översta kurvan i figur 1 visar hur produktionen per effektiv arbetare ökar med avtagande 

hastighet när kapital per effektiv arbetare ökar. Kurvan under visar investeringarna, vilka är 

en fast proportion, s, av produktionen. Investeringarnas effekt på kapital per effektiv arbetare

k
~ ,  reduceras  av  befolkningstillväxten  n, den  teknologiska  tillväxten  g,  samt 

kapitaldepreciering δ, vilket visas av den räta linjen. Ekonomin kommer automatiskt att röra 

sig till den punkt där dessa två effekter exakt kompenserar varandra, vilket sker när k
~ = *~

k . 

När  ( )knggnks
~~ +++> δα , dvs. när investeringarna överstiger de ”urholkande” faktorerna, 

ökar kapitalstocken per effektiv arbetare, vilket medför ökad produktion per effektiv arbetare, 

vilket  i  sin  tur  medför  ökade  investeringar  osv.  Denna  process  fortgår  till  dess  att 

investeringarna  helt  ”äts  upp”  av  n,  g  och δ, dvs  i  *~
k .  Vice  versa  gäller  när 

( )knggnks
~~ +++< δα .

I steady state är alltså kapital per effektiv arbetare en konstant, *~
k . Detta innebär vidare, via 

(4), ett konstant värde på y~ ; *~y . Eftersom 
tt

t
t LA

Yy ≡~ , kommer BNP per capita, tt LY / , 

att växa med g i steady-state, dvs. med samma tillväxttakt som den tekniska nivån. 

När en ekonomi inte befinner sig i steady state kommer dock tillväxttakten på  tt LY /  att 

avvika  från  g. Detta  eftersom en  avvikelse  från  steady  state  innebär  att  kapitalstock  per 

effektiv arbetare rör sig mot sitt  konstanta jämviktsläge. Om ekonomin befinner sig under 

�

k
~

yk ~~ =αα
$$
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steady state kommer kapitalstocken att öka, vilket innebär att varje arbetare kan producera 

mer, och denna ökning utgör en additionell effekt till g. Motsatt effekt gäller om ekonomin i 

utgångsläget befinner sig över steady state. Ju längre från steady state ekonomin är, desto 

större kommer effekten på kapitalstocken i varje period att vara, och desto högre kommer 

således även övergångstillväxttakten, i absoluta tal, att vara.  

Genom att sätta *
1

~~~
kkk tt ==+  i (5), bryta ut *~

k , sätta in detta värde i (4), och multiplicera 

båda sidor med tA , uppnås ett utryck för steady-statevärdet för BNP per capita.

( )
α

α

δ

−







+++

+=




 1

0

*

1
nggn

s
gA

L

Y t

t

t (9)

Detta uttryck säger att medan den långsiktiga tillväxttakten i BNP per capita är lika med g, 

beror själva nivån på densamma positivt på hushållens sparbenägenhet och den ursprungliga 

tekniska nivån  0A ,  samt negativt  på befolkningstillväxt  n  och kapitaldeprecieringstakten δ 

(samt  g).  n s och  δ kallas ofta för ekonomins strukturella parametrar. En förändring i dessa 

parametrar  medför  övergångstillväxt  till  dess  att  ett  nytt  steady-state  uppnåtts.  Under  den 

perioden kommer alltså tillväxttakten på BNP per capita vara lika med summan av  g  och 

övergångstillväxtstakten. 

2.2 Ekonomisk tillväxt i FA-regionerna

När  nu  teorin  bakom  hur  den  långsiktiga  produktionsnivån  i  en  ekonomi  bestäms  har 

beskrivits är det dags att vända blicken mot denna undersöknings studieobjekt, de svenska 

FA-regionerna. Liksom tidigare framgått är det vanligaste måttet på en ekonomis produktion 

BNP, eller dess regionala motsvarighet - bruttoregionalprodukten, BRP.

2.2.1 BRP

Uppgifter  på  BRP  har  till  denna  uppsats  tillhandahållits  av  NUTEK,  nuvarande 

Tillväxtverket.9 10 Tyvärr är BNP/BRP inte ett mått som oproblematiskt mäter värdet av det 

som produceras i en ekonomi. Utöver de problem som tidigare nämnts är BNP, enligt SCB:s 

definition, lika med de samlade inkomsterna från arbete och kapital (dvs, lika med  Y), plus 

nettotransfereringar (NT) till utlandet11. Eftersom BNP är lika med summan av alla BRP berör 

9 Uppgifter för BRP på FA-regionsnivå fanns vid uppsatsens tidpunkt ej som offentligt publicerad utan mailades efter förfrågan 
till författaren datum 2008-04-18.
10 BRP saknas för åren 1990-1992 samt 1997-1998 och har därför skattats. Se bilaga 2 för metoden.
11 ITPS (2008), s 26
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detta problem även det senare måttet.  Ett lands regioner är långt ifrån stängda ekonomier. 

Detta innebär att BRP kommer innefatta en rad kapitalflöden över regiongränserna. Exempel 

är statliga skatter vilka samlas upp centralt, för att sedan på olika sätt återfördelas över landet 

utan någon hänsyn till att det varje region skall få tillbaka motsvarar det som de bidrog med. 

På  samma  sätt  innebär  de  privata  företagens  verksamhet  problem  för  BRP-identiteten. 

Förädlingsvärden  lokaliseras  felaktigt  i  regionalräkenskaperna  eftersom  huvudkontor  och 

produktionsställen  ofta  inte  är  förlagda  i  samma  region.  Aktieägarna  (mottagarna  av 

kapitalersättningen) är därutöver ofta bosatta i ytterligare andra regioner, eller kanske t o m 

utanför landets gränser. Algebraiskt innebär detta;

i
t

i
t

i
t NTYBRP += (10)

Av denna anledning ses BRP som ett något bristfälligt  mått  på regional produktion. Detta 

skulle inte innebära ett problem om information om r, K, w, och L,  eller  L, K, A,  och α  för 

varje region och tidpunkt fanns tillgängliga. Y skulle då kunna lösas ut via ekvation 5. Så är 

emellertid inte fallet.  I Sverige finns idag för dessa endast statistik framtagen på  w  och L. 

Denna  statistik  tas  fram  av  SCB  på  uppdrag  av  myndigheten  Tillväxtanalys  (ITPS  vid 

uppsatsens författande), vilka även tillhandahåller den.12 Ett vanligt tillvägagångssätt i studier 

av  tillväxt  i  produktivitet  är  därför  att  nöja  sig  med  att  studera  lönesummornas  w:s, 

utveckling, och på så sätt fokusera på arbetsproduktiviteten13. 

Denna uppsats skall istället hantera problemet genom att anta rimliga värden för r och α, för 

att därefter med hjälp av Solowmodellen räkna ut värdet för K, och sedermera Y.

2.2.2 r

Eftersom rörligheten på kapital i det moderna samhället sker tämligen friktionsfritt t.o.m. på 

det globala planet, finns det ingen anledning att tro något annat om kapitalrörligheten mellan 

olika regioner i en nationell ekonomi. Detta gäller speciellt i ett litet land som Sverige med ett 

väl utvecklat finansiellt system. Om kapital tillåts röra sig fritt kommer det att lokaliseras där 

det har högst produktivitet. Lagen om avtagande marginalproduktivitet medför emellertid att 

eventuella produktivitetsskillnader på sikt kommer att utjämnas, vilket i sin tur innebär att 

samma sak kommer  att  ske med räntenivån.  I  denna uppsats  kommer  därför att  antas  att 

kapitalavkastningsnivån är den samma i hela landet, t
i

ttt rrrr ==== .....21 .

12 ITPS - Databasen Regionernas tillstånd 2007. Extraherat 2008-04-04.
13 ITPS (2008), s 115-134
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Rent  teoretiskt  består,  liksom tidigare  beskrivits,  r av två komponenter;  tttr δρ += ,  dvs. 

realränta  samt  deprecieringstakt,  vilka  båda  måste  beaktas  vid  uppskattningar  av  rimliga 

värden  på  r.  Empiriska  data  för  genomsnittlig  deprecieringstakt  har  tagits  fram  av 

Konjunkturinstitutet (KI) med hjälp av SCB. Vad gäller realräntan så finns det två metoder 

tillgängliga. Vid ”external rate of return” används marknadsräntan plus eventuell riskpremie. 

Denna  metod  innebär  emellertid  problem  gentemot  teorin  eftersom  marknadsräntan  (  + 

deprecieringstakten ) genererar kapitalinkomster  som understiger driftöverskottet,  dvs.  Y – 

wL. Vid ”internal rate of return” likställs därför driftöverskottet med kapitalinkomsten. Den 

senare metoden ger oftast en högre räntenivå än den förra.14

KI har med ”internal  rate of return” metoden tagit  fram kapitalavkastningsnivån för olika 

kapitalslag och olika branscher, i  samband med att de i en bilaga till  Långtidsutredningen 

2008 utför tillväxtbokföring15 för hela Sverige under perioden 1997 – 2005.  Kalkylen tar även 

hänsyn till prisförändringar i de olika kapitalslagen och mynnar ut i en genomsnittlig ränta för 

hela perioden som uppgår till 17,12 % .16

Den ränta  som kalkylerats  av  Konjunkturinstitutet  täcker  in  halva  den  period  som denna 

undersökning avser. Trots detta kommer just denna ränta att användas för hela perioden i det 

följande, dvs, rrrrr t ==== 321 . Detta är en arbetsreducerande förenkling, vilken även kan 

motiveras teoretiskt på tre sätt.  För det första är Solow modellen en modell för ekonomins 

uppförande på lång sikt,  med ett  perspektiv  bortom konjunkturcykler  och andra tillfälliga 

fluktuationer. Kapitalavkastningen avspeglar i modellen kapitalets produktivitet och således 

ligger  konjunkturbetingade  ränteförändringar  utanför  vad  modellen  kan  förklara.  För  det  

andra är  syftet  med  uppsatsen  att  undersöka de  relativa  skillnaderna  regionerna  emellan. 

Eftersom det redan konstaterats att räntenivån är att se som lika för alla dessa regioner i varje 

tidsperiod, torde själva nivån på denna ränta inte påverka de relativa skillnaderna över tiden, 

även om den absoluta utvecklingen av kapitalstocken kommer att bli något felaktig. För det  

tredje styrs investeringar av den förväntade realräntan/avkastningen,  och inte den faktiska. 

Dessa torde inte röra sig mycket från år till år. 

14 Bilaga 6 till SOU 2008:14, Appendix A, s 147-148.
15 Se nästkommande kapitel för förklaring av begreppet ”tillväxtbokföring”.
16 Bilaga 6 till SOU 2008:14, s 60 (Genomsnittet viktat enligt följande; Byggnader = 0,8. Maskiner 0,1. IKT = 0,1)
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2.2.3 α

Några exakta estimat för α finns inte. Det är dock allmänt vedertaget att det ungefärliga värdet 

ligger runt 1/3 i samtliga moderna ekonomier.17 EU-kommissionen använder vid ekoomiska 

beräkningar ett värde på 0,37 för samtliga EU-medlemsländer18. Søresen & Whitta-Jacobsen 

skriver att värdet på α i Sverige fluktuerar mellan 0,3 och 0,4, och att det har gjort så de 

senaste 35 åren19. Med bakgrund i detta, används värdet 0,37 i denna undersökning för alla 

regioner i alla tidsperioder.

2.2.4 Kapitalstock

Nästa steg mot rimliga estimat för Y i FA-regionerna är att räkna fram K. Detta kommer att 

ske med hjälp av Solowmodellen. Genom att dividera ekvation (3) med ekvation (4) uppnås:

α
α )1( −=

i
tt

i
t

i
t

Kr

Lw
(11)

Genom att möblera om ekvation (18) framkommer följande uttryck för K.

α
α
−

=
1t

i
t

i
ti

t r

Lw
K (12)

Eftersom statistik  finns  tillgänglig  för  w  och  L,  samt att  ovan  resonemang  lett  fram till 

förenklade, men godtagbara värde på α och r, kan därmed K lösas ut. 

2.2.5 Helhetsöversyn av modellen

I och med att värden på  K nu är tillgängliga,  kan även värden på  Y räknas fram eftersom 

i
t

i
t

i
t

i
t

i
t LwKrY += .

Innan  de  värden  som  tagits  fram  i  detta  avsnitt  används  för  att  komma  åt  den  totala 

faktorproduktiviteten,  A,  skall  det  emellertid  kontrolleras  att  de  värden  på  Y och  K som 

konstruerats, har lett till en någorlunda realistisk modell. Då det är något omfattande att göra 

detta region för region, kommer här helt enkelt modellens aggregerade utfall att redovisas. 

17 Se bl.a. Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), Blanchard (2006)
18 Sveriges Riksbank (2004) s 34
19 Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), sid 52.
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Figur 2. Jämförelse mellan Y och BNP 1990 - 2005, mdr sek.
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Källa: ITPS (Tillväxtanalys), Nutek (Tillväxtverket) samt egna beräkningar.

Figur  2  visar  hur  ∑
=

72

1i

i
tY ,  uppdelat  i  ∑

=

72

1i

i
t

i
t Lw  (enligt  statistik  från ITPS20)  och  ∑

=

72

1i

i
trK  

(framtagen enligt metodik beskriven här ovan), har utvecklats i förhållande till BNP (enligt 

statistik  från  SCB)  mellan  1990  och  2005.  Differensen  mellan  Y och  BNP  är 

nettotransfereringar, NT. Samtliga tre komponenter, wL, rK och NT, ökar enligt modellen över 

tiden, och uppvisar tämligen jämna grafer, vilket torde vara att se som realistiskt. 

En annan aspekt av modellen som kan kontrolleras  mot  verkliga data,  är  investeringarnas 

utveckling. Figur 3 visar de aggregerade nettoinvesteringarna från modellen, definierade som 

∑∑
==

+ −
72

1

72

1
1

i

i
t

i

i
t KK ,  i  förhållande  till  de  nationella  bruttoinvesteringarna  enligt  SCB21.  Den 

teoretiska skillnaden mellan brutto-, och nettoinvesteringar, är kapitaldeprecieringen.

20 Lönesumman är uppräknad med arbetsgivaravgifter, se avsnitt 2.2.6
21 SCB, www.scb.se, extraherat 2008-05-20
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Figur 3. Aggregerade Investeringar 1990 - 2005, mdr sek.
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Nettoinvesteringarna ligger, som sig bör, under bruttoinvesteringarna under den observerade 

tidsperioden. Vad som däremot inte riktigt är förenligt med teorin, är den höga fluktuation 

som nettoinvesteringarna uppvisar. Detta är emellertid inte ett helt oväntat resultat, med tanke 

på de förenklande antaganden om räntan som har gjorts. Eftersom data för  Y  och  wL  har 

använts  med  årliga  värden,  medan  räntan  konstanthålls  till  ett  medelvärde,  blir  det 

snedvridningar  i  modellen.  Med  den  modellspecificering  som  används,  visar  sig  detta  i 

kapitalstockens utveckling. Formellt kan man se detta genom att betrakta ekvation (3). Genom 

ommöblering av den framkommer att kapitalstocken som andel av produktionsvärdet är lika 

med en konstant kvot, nämligen rα . Sett till detta är nettoinvesteringarnas fluktuationer inte 

svåra att förstå. Det negativa värdet under 92 – 93 indikerar t.ex. att Sverige hade en negativ 

tillväxt i BNP under samma år, vilket sett i reala termer faktiskt också var fallet (se figur 2).

För  tillförlitligheten  av  den  kommande  kalkyleringen  av  TFP  spelar  detta  avsteg  från 

verkligheten mindre roll. Värdet kommer att räknas ut som medelvärden över femårsperioder, 

just för att de konjunkturella svängningarna skall neutraliseras.
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2.2.6 Metodologiska kommentarer

Samtliga  variabler  som mäts  i  pengar  har  i  denna undersökning räknats  om till  2005 års 

prisnivå. BNP/BRP med hjälp av BNP-deflatorn22, övriga med hjälp av KPI23.

De  belopp  som  i  modellen  har  använts  för  i
t

i
t Lw ,  är  daglönesummor  uppräknade  med 

arbetsavgifter samt avgifter för avtal med fackliga organisationer. 24  Detta eftersom i
t

i
t Lw  i 

teorin exakt motsvarar de kostnader som arbetskraften innebär för företaget (MC =MR), och 

daglönesummorna  endast  innehåller  bruttolönen.  Statistik  för  regionernas  daglönesummor 

tillhandahålls av ITPS (myndigheten Tillväxtanalys) för åren 1986 – 2005 och definieras som 

summan  av  alla  bruttolöner  för  de  som  dagtid  arbetar  i  en  region  (till  skillnad  från 

nattlönesumma som avser lönesumman för de fast boende)25. Nivån på arbetsgivaravgifterna 

varierar  något  mellan  arbetare  och  tjänstemän.  För  enkelhets  skull,  har  det  antagits  att 

fördelningen av dessa grupper har varit jämn i alla regioner, i alla tidsperioder.

Vad gäller arbetskraften är även den rent teoretiskt,  liksom kapitalet,  att betrakta som fritt 

rörlig mellan regionerna. Empiriskt håller emellertid inte detta resonemang då den statistik för 

w  som finns  tillgänglig  (daglönesumman  uppräkand  enligt  föregående  stycke,  delad  med 

antalet sysselsatta) uppenbarligen varierar mellan FA-regionerna. Denna skillnad mellan teori 

och empiri har två orsaker. För det första så rör sig arbetskraften i praktiken inte friktionsfritt 

mellan regionerna. Familj eller andra känslomässiga band till geografiska platser förhindrar 

detta.  För det andra är arbetskraften i verkligheten uppdelad i undergrupper, alla med olika 

produktivitets,- och således även, lönenivå. Även om arbetskraften skulle röra sig fritt, och 

utjämna löneskillnader inom respektive undergrupp, kommer den lokala sammansättningen av 

arbetskraften  som  helhet  att  variera  beroende  på  den  lokala  näringsstrukturen.  Således 

kommer även den genomsnittliga lönenivån, i
tw , att variera mellan regionerna.

Avslutningsvis  krävs  en understrykning  av att  det  genom hela  denna uppsats  kommer  att 

arbetas  med  produktionsvärde,  eller  kapitalstock,  dividerat  med  antalet  arbetare,  och  inte 

antalet  invånare.  Det hade även varit  möjligt  att  dividera  med det  totala  antalet  invånare, 

vilket  hade  varit  intressant  om  man  var  intresserad  av  välfärdsaspekter.  Eftersom 

22 OECD, www.oecd.org, extraherat 2008-04-27
23 SCB, www.scb.se, extraherat 2008-04-27
24 Ekonomifakta, www.ekonomifakta.se, extraherat 2008-04-26
25 ITPS (2008), s 206
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undersökningens fokus primärt ligger på produktion, valdes emellertid division med antalet 

arbetare.
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3 Total faktorproduktivitet

Föregående kapitel resulterade i estimat på K och Y byggda på antaganden 

om r och α, samt på faktisk data om w och L. Således finns nu tillräcklig  

information  för  att  gå  vidare  till  att  estimera  denna  undersöknings  

huvudfokus, nämligen den totala faktorproduktiviteten (TFP). Detta kapitel är  

uppbyggt på samma vis som det föregående; i 3.1 presenteras den använda 

teorin vilken därefter appliceras på empiriska data från FA-regionerna i 3.2.

3.1 Teoretiska metoder

3.1.1 TFP-nivå

För att få fram själva nivån på TFP är den mest självklara metoden att helt enkelt bryta ut B 

från ekvation (1), vilket ger uttrycket:

αα −=
1LK

Y
B (13)

Det numeriska värde som fås ut genom denna procedur är i sig själv intetsägande och kan inte 

transformeras till någon lättförstålig enhet. Vad som istället är intressant är att se de relativa 

skillnader i detta värde som finns mellan regionerna.

3.1.2 TFP-förändring - Tillväxtbokföring

I en uppföljning till artikeln från 1956, presenterade Solow 1957 begreppet tillväxtbokföring 

(growth  accounting).  Tillväxtbokföring  används  för  att  dekomponera  ekonomisk  tillväxt  i 

olika delar, för att på det sättet öka förståelsen för dess natur. Metoden utgår, liksom ovan, 

från Cobb-Douglas produktionsfunktion, där TFP varken kopplas ihop med arbetskraften eller 

kapitalstocken, utan uppträder på samma sätt som i ekvation (1). Genom att dividera båda 

sidorna av (1) med tL , samt definiera ttt LKk ≡ och ttt LYy ≡ kan produktionsfunktionen 

transformeras till per capita-form.

α
ttt kBy = (14)
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En approximation på tillväxten i y mellan tidpunkterna t och den senare T kan uppnås genom 

att  logaritmera produktionsfunktionen vid de båda tidpunkterna,  subtrahera den första från 

den andra, och slutligen dela båda sidor med T – t. 

tT

kk

tT

BB

tT

yy tTtTtT

−
−

+
−
−

=
−
− lnlnlnlnlnln α (15)

Tillväxten i y delas här upp i två komponenter, tillväxt i kapital per capita, och tillväxt i TFP. 

Förutsatt att uppgifter på Y, K, L samt α finns tillgängliga, går det således att från detta uttryck 

residualt beräkna tillväxten i TFP. Denna komponent kallas ofta för Solow-residualen. 26

Detta grundläggande tillvägagångssätt att utföra tillväxtbokföring kan kompliceras på många 

sätt,  och  därmed  göras  mer  realistiskt.  Såväl  kapital  som  arbetskraft  kan  delas  upp  i 

undergrupper med olika kvalité/produktivitet och relativ storlek. Därutöver går det även att 

anpassa modellen för imperfekt konkurrens genom att justera inkomstandelarna, för att på så 

sätt få bättre estimat på outputelasticiteten.27

3.2 TFP i FA-regionerna

3.2.1 Tillväxtbokföring 

Utifrån den här ovan beskrivna modellel har tillväxtbokföring utförts på samtliga 72 regioner 

under  given  tidsperiod.  Tillvägagångssättet  följer  exakt  av  teorin,  vilket  innebär  att 

Solowresidualen har beräknats enligt följande:

tT

kk

tT

yy

tT

BB tTtTtT

−
−

−
−
−

=
−
− lnlnlnlnlnln α (16)

Residualen har beräknats över femårsintervall enligt tidigare argument. Resultatet visas i figur 

4.  Figuren  visar  Solowresidualens  utveckling  för  samtliga  72  regioner,  samt  även 

genomsnittsvärdet (den vita grova). 

26 Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), s 148.
27 Romer, David (2001), s 29.
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Figur 4. Genomsnittlig Solowresidual
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Källa: Egna beräkningar.

Figur 4 antyder att TFP-utvecklingen har varit tämligen likartad bland Sveriges FA-regioner 

under  denna  period.  Skillnaden  mellan  de  största  och  minsta  värdena  hos  FA-regionerna 

överstiger inte 2 procentenheter i någon av tidsperioderna, vilket torde vara att betrakta som 

en liten spridning.

3.2.2 Översikt av resultatet

Tabell  1 visar TFP:s nivå,  definierad enligt  ekvation (20) omräknad till  index med lägsta 

värdet för respektive år som indexbas, samt TFP: s utveckling, definierad enligt ekvation (23). 

Tabellen innefattar endast de regioner som uppvisar de fem högsta, respektive lägsta värdena i 

varje kategori och tidsperiod.
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Tabell 1. Översikt TFP:s nivå samt utveckling

1990-1995 1995-2000 2000-2005

Genomsnittligt TFP index, minivärdet = 100

1 Stockholm 137,4 Stockholm 131,4 Stockholm 132,2

2 Kiruna 127,4 Kiruna 122,5 Göteborg 120,6

3 Sundsvall 125,9 Göteborg 120,8 Malmö 119,5

4 Göteborg 125,7 Västerås 119,9 Kiruna 119,4

5 Västerås 125,1 Karlskoga 119,1 Västerås 117,7

68 Årjäng 105,0 Vilhelmina 102,6 Sorsele 101,5

69 Vansbro 105,0 Årjäng 102,3 Arjeplog 100,8

70 Strömstad 103,8 Åsele 101,6 Årjäng 100,6

71 Åsele 102,5 Strömstad 100,2 Vilhelmina 100,3

72 Sorsele 100,0 Sorsele 100,0 Åsele 100,0

Genomsnittlig årlig tillväxttakt i TFP

1 Pajala 1,8% Dorotea 2,9% Vansbro 1,6%

2 Vansbro 1,7% Malmö 2,9% Strömstad 1,5%

3 Sorsele 1,4% Åsele 2,9% Älmhult 1,4%

4 Överkalix 1,4% Stockholm 2,9% Borås 1,3%

5 Jokkmokk 1,4% Härjedalen 2,9% Jönköping 1,3%

68 Halmstad 0,3% Nyköping 2,0% Årjäng 0,6%

69 Falun/Borlänge 0,2% Gällivare 2,0% Härjedalen 0,5%

70 Nyköping 0,2% Jokkmokk 2,0% Åsele 0,3%

71 Sollefteå 0,2% Haparanda 1,9% Överkalix 0,2%

72 Stockholm 0,2% Vilhelmina 1,9% Arjeplog 0,0%

Källa: Egna beräkningar.

Den  övre  delen  av  tabellen  bör  tolkas  på  följande  sätt;  under  perioden  1990  –  1995 

producerade man i genomsnitt i Stockholm, givet samma mängd arbetare och kapital,  37,4 

procent mer än i Sorsele.  

Stockholm är den FA-region som har i särklass högst produktivitet i landet under hela den 

period  som tabellen  redovisar.  Värt  att  notera  är  dock  att  den  relativa  skillnaden  mellan 

Stockholm,  och  FA-regionen  med  lägst  produktivitet  har  minskat  under  perioden.  Bland 

regioner med hög TFP-nivå dominerar storstadsregioner, medan glesbygdsregioner dominerar 

de med låg.  

Vad gäller TFP:s tillväxttakt så finns både storstads-, och glesbygdsregioner  representerade 

bland de fem högsta och de fem lägsta. Fördelningen är tämligen jämn även om det möjligtvis 

går  att  ana  en  viss  övervikt  av  glesbygdsregioner  bland  de  med  högst  tillväxt  i  TFP. 

Sammantaget med det faktum att storstadsregioner dominerar bland de med hög TFP-nivå 
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skulle detta kunna tyda på en konvergens av TFP mellan FA-regionerna. Detta är en intressant 

fråga vilken kommer att utredas vidare i kapitel 5.

3.2.3 Metodologiska kommentarer

Ytterligare en egenskap hos dessa värden är värd att notera innan nästa steg i uppsatsen tas. 

Eftersom det antagits att rörligheten på kapital är total kommer också dess produktivitet att 

vara lika hög i alla regioner. Ett annat sätt att uttrycka detta är att den del av TFP som kan 

sättas i relation med kapitalets produktivitet ligger på samma nivå i samtliga FA-regioner.  Då 

samma  antagande  inte  är  gjort  med  avseende  på  arbetskraften  gäller  inte  heller  samma 

resonemang angående de delar  av TFP som kan sammankopplas med den. Arbetskraftens 

trögrörlighet medför att regionala skillnader i dess produktivitet inte kommer att utjämnas. 

Eftersom lönenivån sätts lika till marginalproduktiviteten (se avsnitt 2.1.2) innebär även detta 

att skillnader i den kommer att finnas, vilket är exakt vad empirin uppvisar. Hög TFP ger 

alltså hög w, och ökande TFP ger ökande w, osv. Detta innebär i sin tur att man genom att 

studera  w, kan dra slutsatser om TFP:s utveckling, vilket är exakt vad som indirekt görs i 

denna undersökning. Sambandet kan även påvisas algebraiskt. Genom att bryta ut B från (1), 

ersätta Y med (5), samt ersätta K med (19), erhålls följande uttryck:
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Ekvation (21) visar det ickelinjära samband som finns mellan  B och  w, vilket är positivt så 

länge båda uttrycken inom parantes är positiva. Denna restriktion är inte problematisk då den 

endast bryts om r är negativ. Genom att anta samma produktionsteknologi α, och fri rörlighet 

på kapital,  har alltså en modell  skapats där de regionala skillnaderna i TFP kan räknas ut 

indirekt med hjälp av w.

3.2.4 Tidigare svensk forskning

KI har i en rapport sammanfattat hittills utförda svenska undersökningar av TFP på nationell 

nivå, vilka är gjorda för delar av den tidsperiod som denna undersökning behandlar. Samtliga 

dessa  tar  i  någon  omfattning  hänsyn  till  kapitalets  och  arbetskraftens  kvalitativa 

sammansättning,  men  kan  ändå  vara  intressanta  att  jämföra  med  de  TFP-värden  som 

framkommit här ovan. Sammanfattningsvis uppgår den årliga TFP-tillväxten till mellan 1,5 
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och  2,3  procent  i  de  studier  KI  beskriver.  Det  exakta  värdet  för  genomsnittet  i  denna 

undersökning är 0,77, 2,14 samt 0,97 procent för de tre tidsperioderna. Sett över alla regioner 

så är 0 procent minivärdet, och 2,9 procent maxvärdet. 28

Att värdena framkalkylerade i denna studie varierar mer än värdena från andra studier är inte 

konstigt. Sveriges regioner är relativt olika till karaktären och spridningen hos FA-regionerna 

är  både  över  och  under  de  tidigare  undersökningsvärdena,  vilka  är  riksgenomsnitt. 

Genomsnittsvärdena  från  denna  undersökning  är  dock  något  låga.  Eftersom  en  något 

annorlunda  metodik  har  använts,  är  emellertid  bedömningen  att  dessa  värden  inte  är  så 

avvikande att den modell som byggts upp är att betrakta som orimlig.

28 Bilaga 6 till SOU 2008:14, s 68.
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4 Vad styr TFP?

I detta kapitel presenteras tre grupper av teorier som beskriver drivkrafterna  

bakom TFP:s utveckling. I avsnitt 3.1 beskrivs de endogena tillväxtteorierna,  

i  3.2  bekantas  läsaren  med  den  nya  ekonomiska  geografin,  och  slutligen  

behandlar avsnitt 3.3 de institutionella förhållandenas vikt för TFP. Därefter  

följer ett avsnitt med namn ”Valda variabler”, i vilket  empiriska variabler  

identifieras  utifrån  de  tidigare  i  kapitlet  presenterade  teorierna.  Kapitlet  

avslutas med en kort sammanfattning av internationell forskning som utförts  

inom denna uppsats område. 

Total  faktorproduktivitet  är  ofta  tolkad  som  den  teknologiska  nivån  i  ekonomin,  men 

innehåller egentligen all den tillväxt som inte kommer av kvantitativ ackumulering av kapital 

och arbetskraft.  Sålunda är  det  svårt  att  dra  några direkta  slutsatser  av ett  visst  värde på 

Solow-residualen. Istället är det variationer i värdet mellan olika ekonomier, och/eller över 

tid, som gör den användbar. 29 Förklaringen till dessa variationer ligger i variabler som inte 

omsluts av Solows grundmodell, vilken därför ofta benämns som en exogen tillväxtmodell. I 

och  med  detta  lämnar  den  en  oerhört  central  fråga  obesvarad;  Vad  förklarar  TFP:s 

utvecklingen?  Genom  att  försöka  identifiera  de  variabler  som  styr  TFP,  och  se  hur  de 

påverkar tillväxten i olika ekonomier, kan förståelse för tillväxtens mysterier förbättras. Det 

första av dessa steg är vad som skall göras i detta kapitel. Genom att gå igenom existerande 

teori skall ett antal variabler, för vilka statistik finns tillgänglig, väljas ut. Dessa skall i nästa 

kapitel testas som förklaringsvariabler i en regressionsmodell där TFP är beroendevariabel.

4.1 Endogena tillväxtmodeller

I de endogena tillväxtmodellerna modifieras Solows grundmodell på ett sätt som gör att TFP 

blir  en  endogent  bestämd  variabel.  I  dessa  teorier  behandlas oftast  TFP  som  teknisk 

kunskapsnivå.

4.1.1 Externalitetsbaserade modeller

En typ av dessa modeller antar att det finns ett direkt samband mellan kapitalstockens storlek 

och den tekniska nivån, närmare bestämt att  φ
tt KA =  där 0≥φ  (obs. att här ( )α−≡ 11BA ). 

29 Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), s 148.
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Argumentet  för denna koppling är att  arbetskraften ackumulerar  kunskap genom att  jobba 

med kapital, s.k.  learning by doing.  Ju mer kapital, desto högre blir således kunskapsnivån 

hos arbetarna. Kunskapen sprids i ekonomin genom att arbetarna tittar över varandras axlar 

och tar efter, samt när de byter företag. Detta innebär att varje företag fortfarande kommer att 

möta  konstant  skalavkastning,  vilket  medför  att  det  praktiska  antagandet  om  fullständig 

konkurrens  kan  behållas.  På  aggregerad  nivå  kommer  ekonomin  emellertid  att  uppvisa 

tilltagande skalavkastning. Kunskapsackumuleringen är således i denna modellformulering en 

ofrivillig externalitet av kapitalackumulering. 30

Modellens beteende beror till stor del på vilket värde som φ tillskrivs, dvs. externalitetens 

styrka. Sammanfattningsvis går dock att säga att vikten av hushållens sparbenägenhet ökar i 

denna  modell  jämfört  med  Solows.  Dessutom  uppträder  befolkningens  storlek  och/eller 

tillväxttakt som en positiv variabel i uttrycket för tillväxttakten av den tekniska nivån, och 

således  även  för  BNP per  capita.  Det  sistnämnda  är  en  något  besvärlig  egenskap då  det 

empiriska sambandet mellan befolkningsstorlek/tillväxt och BNP per capita tillväxt inte är 

klart fastslagen. (en vidare diskussion om detta följer i avsnitt 4.2.1)31

4.1.2 FoU-baserade modeller

Denna kategori  av endogena tillväxtmodeller  antar  istället  att  förändringar  i  den  tekniska 

nivån A (åter igen ( )α−≡ 11BA ) är resultatet av en medveten produktion som sker i en separat 

privatägd sektor. A kan här tolkas som den mängd idéer, designer eller innovationer som finns 

i  en  ekonomi.  Eftersom  denna  typ  av  varor  är  ickerivaliserande  samt  ofta  svårligen 

exkluderbara, krävs att respektive producent garanteras en viss marknadsmakt för att kunna 

täcka de ofta stora fasta kostnader som FoU-verksamhet innebär. Detta ordnas i modellen av 

patent,  vilket  emellertid  inte  är  att  se som en perfekt  lösning då de monopol  som skapas 

kommer att  producera under den samhällsoptimala nivån,  och idéerna kommer således att 

underutnyttjas.32

Produktionen  i  FoU-sektorn  sker  med  hjälp  av  arbetskraft  samt  den  redan  existerande 

idéstocken  A.  Tillväxten  i  A,  g,  beror  här  på  teknologisektorns  produktivitetsnivå, 

arbetskraftens storlek, samt andelen av det aggregerade antalet arbetstimmar som hushållen 

väljer att  dedicera till  FoU-verksamhet.  Det sistnämnda beror dels  på den avkastning som 

30 Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), kap 8, s 219 – 248.
31 Ibid
32 Ibid, kap 9 och 10, s 249 – 310
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patenten kommer att  ge,  vilket  i  sin tur beror på konkurrenssituationen på marknaden för 

patent.  Även det  totala  sparandet  spelar  dock här  en viktig  roll  genom dess  påverkan på 

räntenivån, vilken påverkar företagens vinster, och därmed deras möjligheter att täcka FoU-

kostnader.  En  räntenivåförändring  påverkar  även  diskonteringsräntan,  vilket  förändrar 

nuvärdet av framtida royalties från patent. Liksom den externalitetbaserade modellen påvisar 

även  denna  variant  att  befolkningens  storlek/tillväxttakt  har  en  positiv  inverkan  på 

tillväxttakten33. 

4.2 Den nya ekonomiska geografin

Medan de  endogena tillväxtmodellerna  studerar  hur  teknisk  innovation,  och  därmed  även 

företag, uppstår, ägnar sig en annan teoribildning, kallad den nya ekonomiska geografin, åt att 

förklara företagens lokalisering och koncentration. Den nya ekonomiska geografin förklarar 

således  faktorerna  bakom  ackumulering  av  insatsfaktorer  snarare  än  dessa  faktorers 

produktivitet.  Varken kapital  eller  befolkning kopplas dock enbart  direkt till  produktionen 

genom deras roller som insatsfaktorer, utan även indirekt via deras påverkan på TFP, vilket 

förklaras av de endogena tillväxtmodellerna. Således kan även variabler identifierade inom 

denna teorigren tjäna i den regressionsanalys som utförs i nästkommande kapitel.

4.2.1 Befolkningsstorlek

De endogena modellerna har låtit påskina att en ekonomis storlek, sett till befolkningen, kan 

ha positiv inverkan på TFP:s tillväxt och därmed även på den generella tillväxten. Denna syn 

på ekonomins storlek delas av den nya ekonomiska geografin, vilken även till viss del lutar 

sig  mot  samma  argument.  De  exogena  tillväxtmodellerna  förutspår  motsatsen,  dvs.  ett 

negativt samband mellan tillväxt i befolkning och ekonomi.

Den nya ekonomiska geografin betonar att  spridningseffekterna av ny teknologi ger större 

verkan i en ekonomi med många människor samt att en stor befolkning medför stora fördelar 

för företagen i form av ett stort utbud av arbetskraft. Förekomsten av många företag innebär 

samtidigt en ökad trygghet för arbetarna om dessa skulle förlora sitt jobb.34

Förklaringen  till  att  den  exogena  teorin  motsäger  sig  ett  positivt  samband  mellan 

befolkningsstorlek/tillväxttakt och ekonomisk tillväxt  är att  i  Solows modell  leder en höjd 

33 Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), kap 9 och 10, s 249 – 310
34 Krugman (1991), s 484
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befolkningstillväxt,  ceteris  paribus,  till  en  ökad  urholkning  av  kapitalstocken  i  varje 

tidsperiod,  och  därför  till  en  lägre  steady-statenivå  på  Y per  capita.  I  samma  anda 

argumenteras  för att  en större  befolkning även innebär  ett  större utnyttjande  av befintliga 

naturresurser, vilket på sikt kommer att leda till  problem om dessa inte är förnybara, eller 

förnyas väldigt långsamt. Kritiker till denna argumentation menar att det är möjligt att just 

denna ökade belastning på naturresurserna kan tvinga fram innovationer som annars inte hade 

framkommit.  En större befolkning innebär dessutom att  sannolikheten för att  det föds fler 

genier ökar. Likaså innebär en större befolkning att fler personer delar på de fasta kostnader 

som FoU-verksamhet innebär. 35 

Vad gäller de empiriska bevisen i denna fråga så är också de tvetydiga. Hos världens idag 

industrialiserade nationer är låg befolkningstillväxt ett kännetecken. Samtidigt går det inte att 

förneka att om man ser till de sista 150 åren har hög befolknings-, och ekonomisk tillväxt gått 

hand  i  hand.  Studier  av  U-länder  har  inte  pekat  på  något  samband  mellan  ekonomiska 

prestationer och befolkningstillväxtnivåer.36

 

Till skillnad från de empiriska data där tillväxten mäts på nationell eller högre nivå, finns det 

emellertid  på  regional  nivå  tydliga  positiva  samband  mellan  befolkningens  storlek  och 

ekonomisk  utveckling.  Anledningen  till  detta  torde  vara  att  i  alla  fall  en  viss  del  av  de 

spridningseffekter som diskuteras i de endogena modellerna verkar bäst i mindre geografiska 

områden. Vetenskap och mer generell kunskap tenderar att förflyttas och spridas utan friktion 

över områden betydligt större än länder, medan kunskap, eller vissa egenskaper, som är mer 

kopplade till enskilda individer, begränsas till de områden där de lever och arbetar. 37

4.2.2 Företagslokalisering

Sett till empirin råder det inga tvivel om att företag tenderar att lokalisera sig i kluster. Det 

finns flera teoretiska förklaringar till detta. Liksom nämndes ovan innebär en koncentration av 

företag med behov av arbetare med en specifik typ av kunskap en reduktion av risken att inte 

ha  tillgång  till  den  arbetskraft  som  de  behöver.  Samtidigt  minskar  också  risken  för 

arbetslöshet hos dessa arbetare. Produktion av speciella inputs eller stödtjänster till företagen 

möjliggörs genom att erbjuda en större marknad för leverantörerna. Företagen kan dra nytta 

35 Sørensen & Whitta-Jacobsen (2005), kap 7, s 191 – 211, samt 236-237.
36 Easterly (2002), s 91.
37 ITPS (2008), s 117
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av varandras innovationer. 38 Detta sista argument är det samma som används i de endogena 

tillväxtteorierna. 

Utöver  dessa  externa  skalfördelar  är  det  givetvis  i  verkligheten  även  möjligt  med 

produktionstekniska  interna  skalfördelar,  även  om  det  i  Solowmodellen  har  antagits  att 

företagen producerar med konstant skalavkastning.39

Även transportkostnader spelar en stor roll vid företagens lokalisering. För att minimera dessa 

vill företagen placera sig så nära sin största marknad som möjligt. Vilken är då företagens 

marknad?  Historiskt  sett  producerade  företagen  för  jordbrukssektorn,  vilket  gjorde 

lokaliseringsbeslutet  något  mer  komplicerat.  Idag  producerar  istället  företagen  dels  för 

interindustrihandel,  men  även  för  slutkonsumenter,  vilka  i  stor  utsträckning  jobbar  på 

företagen.  Företagen kommer alltså att  lokalisera  sig nära en stor marknad,  och den stora 

marknaden kommer att vara där företagens produktion är koncentrerad. Företagen kommer att 

välja att lokalisera sig i regioner med stor befolkning, dels på grund av marknadspotentialen, 

men också på grund av det  utbud av tjänster  och varor som där  finns tillgängliga.  Detta 

kommer i sin tur dra till sig än mer befolkning, på bekostnad av regioner med initialt mindre 

produktion.40

Eftersom företagen försöker  minimera  sin  geografiska  transaktionskostnader  har  självklart 

även regionens  infrastrukturella  status  stor  inverkan på företagens  lokaliseringsbeslut,  och 

således även på tillväxten.41

4.2.3 Åldersstruktur

Även  åldersstrukturen  är  någonting  som diskuteras  inom den  nya  ekonomiska  geografin. 

Studier visar att den åldersgrupp som har mest positiv inverkan på ekonomisk tillväxt inom 

OECD  länderna  är  gruppen  50  –  64  år.  Den  teoretiska  argumentationen  bakom  detta 

förhållande är att  äldre människor har hunnit ackumulera mer kunskap än yngre,  vilket är 

fundamentalt för ekonomisk tillväxt. Ytterligare en positiv aspekt av att ha många personer i 

de  äldre  åldersgrupperna  är  att  mycket  tyder  på  att  äldre  har  en  större  benägenhet  till 

38 Krugman (1991), s 484
39 ITPS (2008), s 218
40 Krugman (1991), s 487
41 Författarens egna tillägg.
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finansiellt  sparande,  vilket  i  sin  tur  leder  till  en  större  kapitalstock.  Detta  eftersom 

inkomstnivån ofta maximeras samtidigt som försörjningsansvaret för avkomman försvinner.42

Mot detta kan argumenteras att yngre skulle kunna vara mer produktiva än äldre eftersom de 

ofta  har  sin  formella  utbildning  färsk  i  sinnet.  Äldre  skulle  kunna  hålla  tillbaka 

produktiviteten genom de inte orkar jobba med lika hög intensitet som yngre personer.43

4.3 Institutionella förhållanden

Vad  gäller  skillnaden  i  tillväxt  mellan  olika  länder  är  de  institutionella  förhållandena 

fundamentala. Detta är tydligt inte minst vid jämförelser av I-land och U-land44. De faktorer 

som vanligtvis åsyftas när institutionella förhållanden diskuteras är de regler och normer som 

styr  samhället,  det  vill  säga  allt  från  religiösa  regler,  kulturella  mönster  och  sociala 

värderingar till lagstiftning. Dessa regler och normer skall ge individen goda incitament till 

investeringar  i  utbildning och kapital  som också ger  samhället  bra  avkastning.   För detta 

krävs:

 ”Öppenhet gentemot omvärlden som stimulerar  till  utbyte  av varor,  kapital, 

arbetskraft och teknologi.

 Institutioner  och  lagar  som  favoriserar  produktionen,  sparande  och 

investeringar över konfiskation.

 Stabilitet i de ekonomiska institutionerna.” 45

Självklart är skillnaderna mindre mellan regioner än mellan länder, speciellt i ett land som 

Sverige. Även här finns de emellertid i viss utsträckning. Kommunernas/länens/regionernas 

attityder  och servicenivå gentemot  företag och forskning är något  som varierar,  men som 

också är svårmätt. Detta speciellt som indelningen i FA-regioner inte överensstämmer med 

politiska och administrativa gränser. En bedömning av FA-regionerna måste således viktas 

ihop utifrån förhållandena i de kommuner som varje region omfattar.

Svenskt Näringsliv har sedan 2004 rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner, till stor del 

baserat  på  enkätundersökningar  med  de  olika  samhällsaktörerna  rörande  det  privata 

42 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) (2000), s 43.
43 Bilaga 6 till SOU 2008:14, s 38.
44 Se bl.a. Easterly (2002), The Elusive Quest for Growt. för redogörelse om de institutionella förhållandenas vikt för tillväxten I 
u-länder.
45 Fregert & Joung (2003), s 148
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företagandets  förutsättningar  att  verka inom kommunen.46 Tyvärr  sammanfaller  rankingens 

början i stort sett med den i denna undersökning observerade tidsperiodens slut. I framtiden 

vore  det  emellertid  intressant  att  inkludera  variabler  från  dessa  enkätundersökningar  i  en 

liknande undersökning.

4.4 Utvalda variabler till den ekonometriska undersökningen

4.4.1 Endogena tillväxtteorier

De  externalitetsbaserade  modellerna  föreslår  att  kapitalstock,  sparbenägenhet  samt 

befolkningsstorlek  och  befolkningstillväxttakt  är  variabler  som  påverkar  TFP.  Av  dessa 

omöjliggör de antaganden som görs i denna uppsats de två första som förklaringsvariabler. 

Detta eftersom de uppgifter  på kapitalstocken som framkommit,  liksom TFP, är  endogent 

framtagna  ur  modellen.  De  har  således  en  klart  definierad  relation  till  varandra.  Vidare, 

eftersom det i denna uppsats har valts att se Sverige som en enda kapitalmarknad med samma 

räntenivå,  kommer  den  lokala  sparbenägenheten  inte  att  påverka  kapitalstocken  i  FA-

regionerna. Vad som skulle gå att använda, samt som statistik även finns tillgänglig för, är 

befolkningsstorleken, samt befolkningstätheten. Eftersom kommande regressionsanalys skall 

betrakta  variablernas  utveckling över tiden,  kan dessvärre  inte  båda dessa inkluderas  i  de 

skattade modellerna. Således är befolkningsstorlek den som kan användas.

 Befolkningsstorlek (BSTL)47

Data finns  även tillgängligt  för  att  inkludera  befolkningstäthet  som en variabel.  Eftersom 

variablerna  i  regressionsanalysen  kommer  att  vara  uttryckta  i  förändring,  snarare  än nivå, 

skulle  en  inkludering  av  både  befolkningsstorlek  och  befolkningstäthet  dock  innebära  att 

modellen skulle få problem med perfekt multikolliniäritet. 

Vad gäller de FoU-baserade modellerna kan det initiala TFP-värdet i varje period, vilket i 

dessa modeller tjänar som produktionsfaktor i produktionen av just TFP, tjäna som variabel. 

Ett  positivt  skattat  koefficientvärde  för  denna  variabel  skulle  bekräfta  de  FoU-baserade 

modellerna.  Ett negativt  värde skulle i sin tur tyda på konvergens, vilket i  sig skulle vara 

intressant.  Också  andelen  av  befolkningen  mellan  25  och  64  år  med  minst  tre  års 

46 Svenskt näringsliv (2009), Lokalt företagsklimat, www.svensktnaringsliv.se/appkfakta/start.do
47 Tillhandahålls av ITPS, databasen för Regionernas Tillstånd 2007.
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eftergymnasial  utbildning  är  en  användbar  variabel  eftersom  denna  andel  positivt  borde 

påverka produktiviteten i FoU-sektorn. Utbildade personer kan både förväntas snabbt adaptera 

teknologisk utveckling från andra regioner, samt även i större utsträckning själva bidra till 

denna.

 Initial total faktorproduktivitet (IB 90/95/00)48

 Andel högutbildade (HU)49

Antalet patent skulle även kunna ha tänkts vara en bra variabel, men eftersom patent söks 

centralt  och  dess  innehåll  är  på  intet  sätt  begränsad  till  den  FA-region  där 

uppfinningen/upptäckten gjordes, är den att se som meningslös. Andra variabler som skulle ha 

varit bra att ha med eftersom de hade gett  en förfinad beskrivning om kopplingen mellan 

kunskap och TFP, och som används av ITPS (myndigheten Tillväxtanalys),  är andelen av 

befolkningen mellan 25 och 64 med minst tre års eftergymnasial utbildning inom teknik eller 

naturvetenskap,  antalet  utbildningsplatser  i  grundläggande  högskole-,  och 

universitetsutbildning, samt antalet utbildningsplatser i forskarutbildning. Tyvärr har data för 

dessa variabler inte gått att införskaffa.

4.4.2 Nya Ekonomiska Geografin

Vad gäller  variabler  för befolkningsstorlek finns de som inkluderas  i  denna undersökning 

presenterade i avsnitt 4.1.3

Företagslokalisering styrs enligt teorin av intern och extern marknadspotential. Näringslivets 

struktur ger olika förutsättningar för TFP genom att påverka de externa skalfördelarna. Intern 

marknadspotential  får  i  denna  undersökning  täckas  av  de  tidigare  presenterade 

befolkningsvariablerna. Extern marknadspotential täcks i sin tur in av ett tillgänglighetsmått, 

samt av varje regions distans till Stockholm.

 Tillgänglighetsmått (TM) 50

 Distans till Stockholm (DS) 51

48 Egna kalkyleringar från modellen som presenterades i kap.3.
49 Tillhandahålls av ITPS, databasen för Regionernas Tillstånd 2007.
50 Uppgifterna  införskaffade  genom  personlig  kontakt  med  ITPS.  För  detaljerad  beskrivning  av  tillgänglighetsmåttet,  se 
rapporten Regionernas Tillstånd 2007, sid 121.
51 www.eniro.se, räknat från den ort som respektiva FA-region är döpt efter.
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Tillgänglighetsmåttet är konstruerat av ITPS (myndigheten Tillväxtanalys) och relaterar den 

egna ekonomins storlek till de kringliggandes, viktade med det geografiska avståndet. Måttet 

har kalkylerats för åren 1995 och 2000 och saknas således för de första fem åren som denna 

undersökning omfattar.  Ett  medelvärde av dessa två år  har därför tjänat  som tidsinvariant 

variabel i regressionsanalyserna. Eftersom Stockholmsregionen ohotad kan kallas ”Sveriges 

ekonomiska  motor”  har  även  en  variabel  innehållande  varje  regions  avstånd  till  denna 

marknad ses som ett relevant geografiskt marknadsmått. 

Vad gäller externa skalfördelar är näringslivsstrukturen avgörande. Variabeln Branschbredd, 

vilken helt enkelt anger antalet branscher som finns representerade i regionen, är en indikator 

på detta. 

 Branschbredd (BB)52

Teorin förutspår ett negativt parametervärde för denna variabel eftersom en stor branschbredd 

borde försämra förutsättningarna för skalfördelar. 

En annan intressant variabel  inom detta område vore en som fångade om näringslivet  var 

uppdelade  i  många  små  eller  få  stora  företag.  Även  variabler  som  indikerar  det 

infrastrukturella systemets status i respektive region skulle vara av stort intresse.

Slutligen kommer ålderstrukturens påverkan på TFP att försöka utredas genom variabler som 

visar på åldersgrupperna 20 -29 och 55-64:s andel av befolkningen mellan 20 och 64 år.

 Andel 20 – 29 år (20 – 29)53

 Andel 55 – 64 år (55 – 64)54

4.4.3 Institutionella förhållanden

Liksom framgick i avsnitt 4.3 är empiriska variabler inom detta område svåra att hitta. En 

variabel som det dock faktiskt går att hitta data för, och som dessutom är intressant pga sin 

status som politiskt het fråga, är skattenivån. 

 Genomsnittlig kommunal skattenivå (KS)55

52 Tillhandahålls av ITPS, databasen för Regionernas Tillstånd 2007.
53 Uppgifterna för befolkningsgruppernas absoluta storlek tillhandahålls av ITPS, databasen för Regionernas Tillstånd 2007. 
Andelarna enligt egna beräkningar.
54 Ibid
55 Årliga data för kommunerna tillhandahålls av SCB. Egna kalkyleringar.
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Denna  variabel  har  skapats  genom  att  ta  det  årliga  medelvärdet  av  kommunal-  + 

landstingsskatt,  för kommunerna  som ingår  respektive FA-region.  En bättre  variabel  hade 

uppnåtts genom att vikta respektive kommuns skattenivå med dess andel av FA-regionens 

BRP, för att  på detta sett  få det genomsnittliga skattetrycket  per producerad krona.  P.g.a. 

tidsbrist samt bristande tillgång till statistik lämnas emellertid detta till andra undersökningar.

4.5 Tidigare internationell forskning.

TFP är  ett  element  som åsamkat  ett  stort  antal  rapporter  från  forskare  världen  runt.  Det 

historiskt sett vanligaste geografiska perspektivet är att jämföra länder, men på senare år tycks 

även ett intresse för regionala aspekter ha etablerats. Förutom att kvantitativt fastställa TFP är 

vanligt  förekommande frågeställningar  är  huruvida produktiviteten  och TFP konvergerar  i 

olika ekonomier56, samt för hur stor andel av tillväxten i bnp per capita som kan tillskrivas 

TFP  respektive  ackumulering  av  produktionsfaktorer57.  Försök  att  förklara  TFP  genom 

regressionsanalys mindre vanliga.

Ett antal studier med gemensamma beröringspunkter med denna uppsats har dock utförts på 

data för italienska regioner. Aiello och Scoppa bekräftar i en studie tidigare forskning om 

pågående konvergens av produktiviteten i de italienska regionerna, samt sluter sig till att den 

största  delen av detta  fenomen beror  på  konvergens  i  TFP,  och inte  på ackumulering  av 

produktionsfaktorer. Trots en stor fysisk kapitalstock uppvisar de södra italienska regionerna 

lägre produktivitet än de nordliga. De relativt sett mindre skillnaderna i humankapital bidrar 

inte heller till att förklara variationerna i produktivitet mellan de italienska regionerna. Vidare 

försöker Scoppa förklara skillnader i arbetsproduktivitet och TFP genom regerssionsanalys 

och kommer fram till att regioner med god infrastrukturell nivå, ringa skevhet i relationen 

mellan  lönenivåerna  i  privat  och  offentlig  sektor,  väl  fungerande  finansiella  marknader, 

agglomerationseffekter samt låg kriminalitet generellt kännetecknas av högre produktivitet. 58

I en annan artikel  använder Scoppa en något annorlunda ekonometrisk metod för att  igen 

undersöka  vilka  komponenter  i  tillväxtfunktionen  som  bidrar  mest  till  konvergensen  i 

produktivitet  mellan  de  italienska  regionerna.  Återigen  dras  slutsatsen  att  TFP  är  den 

56 Se exv. Madsen (2008), Salinas-Jiménez et al (2004).
57 Se exv. Yamamura & Shin (2007),  Ezaki & Sun (1999).
58 Aiello & Scoppa (2000), s.1
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dominerande orsaken till konvergensen, medan en ökning i humankapital endast förklarar en 

liten del, och ackumuleringen av fysiskt kapital ingen alls. 59

Scoppa har även undersökt hur TFP:s inflytande på produktivitetens utveckling förändras om 

produktionsfaktorernas  egenskaper  bryts  ut  från  TFP  och  inkluderas  som  självständiga 

variabler  vid  tillväxtbokföring.  Genom  att  genomföra  proceduren  på  det  traditionella 

tillvägagångssättet med ren kvantitativ mätning av produktionsfaktorerna, vilket är det som 

görs  i  denna  uppsats,  finner  Scoppa  att  TFP  kan  tillskrivas  80  %  av  variationerna  i 

arbetsproduktivitet, medan arbetskraft och kapital kan tillskrivas 16 respektive 4 %. Därefter 

vidgas analysen genom att använda resultat från internationella tester på kognitiva färdigheter 

som mått  på humankapitalets  kvalitet.  Detta resulterar i att dess vikt ökar till  40 – 50 %. 

Genom att skilja på offentligt och privat kapital ökar kapitalets vikt till ca 30 %.  Slutsatsen 

dras att produktionsfaktorerna antagligen inte är så homogena mellan regioner som ofta antas 

utan att heterogeniteten är betydande och högt korrelerad med den regionala produktiviteten. 60

Även om dessa rapporter inte behandlar de svenska FA-regionerna, och sannolikt inte heller 

kan  jämföras  med  dessa  p.g.a.  fundamentala  skillnader  i  de  italienska  och  svenska 

samhällena, är det intressant att få en uppfattning om vad som påverkar TFP utanför Sveriges 

gränser. Det är också intressant att se att den metod som används i denna uppsats också har 

använts av riktiga forskare ute i världen.

59 Scoppa (2009), s.17-18
60 Scoppa (2007), s.22-23
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5 Den ekonometriska undersökningen

I detta kapitel presenteras den ekonometriska analysen som utförts på de data  

som presenterats och bearbetats  i föregående kapitel.  I  det första avsnittet  

(5.1) beskrivs den teori som finns bakom de skattningsmetoder som kommer 

att användas. Avsnitt 5.2 beskriver sedermera det resultat som framkommit.

5.1 Metod

För de ekonometriska analyserna används i denna uppsats data för Sveriges 72 FA-regioner 

under perioden 1990 – 2005. Denna typ av kombination av tvärsnitts-, och tidsseriedata, där 

observationerna över tiden har skett på samma individer, kallas ofta för paneldata. Jämfört 

med  att  endast  använda  sig  av  tvärsnitts-,  eller  tidsseriedata  ger  paneldata  betydligt  mer 

information och ökar därmed generaliserbarheten hos analysresultaten. Paneldata lämpar sig 

speciellt bra när dynamiken under en förändringsprocess skall studeras.61 

Tre typer av regressionsanalyser har utförts på datamaterialet med hjälp av programmet R. 

Två av dessa är skattningar av hela panelen, vilka har utförts med en tilläggsmodul till  R 

utformad för linjära panelmodeller (plm), medan den tredje är vanlig tvärsnitts-OLS-skattning 

av varje delperiod för sig. Skillnaden mellan de två panelskattningarna är att variablerna i den 

första  uppträder  i  logaritmerad  form,  )ln(x ,  medan  de  i  den  andra  uppträder  i  den 

genomsnittliga  differensen  av  de  logaritmerade  värdena,  
5

)ln()ln( 5−− tt xx
,  dvs  den 

genomsnittliga  årliga  procentuella  förändringen.  I  vissa  fall  har  data  fattats  för  vissa 

förklaringsvariabler under enstaka år. I dessa fall har ett medelvärde räknats med hjälp av data 

från de tillgängliga åren. Antalet observationer är således lika för samtliga variabler, och det 

totala datamaterialet är därför att karaktärisera som en balanserad panel62.

Syftet  med att  göra olika  typer  av skattningar  är  att  få  ett  bredare  resultat  att  kunna dra 

slutsatser ifrån. Rent teoretiskt bör resultaten från de olika skattningarna vara samstämmiga, 

61 Gujarati (2003), s 636-638
62 Gujarati (2003), s 640
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men eftersom skattningar av paneldata är ett ganska knepigt område finns risken att någon av 

skattningarna blir felaktiga. Genom att göra flera skattningar med mindre variationer minskar 

därmed risken för felaktiga slutsatser. 

Den metod som används för skattningarna av hela paneldatan, vilken kommer att beskrivas i 

kommande  stycke,  använder  första  differensen  av  samtliga  variabler.  Detta  innebär  att 

tolkningen av koefficienterna är enligt följande; 1), när variablerna är uttryckta som )ln(x , 

hur en procentuell förändring av respektive förklaringsvariabel påverkar TFP procentuellt, 2), 

5

)ln()ln( 5−− tt xx
,  hur  en  förändring  av  en  förklaringsvariabels  utveckling  förändrar 

tillväxten i TFP, mätt i procentenheter. OLS skattningarna görs på variablerna uttryckta som 

genomsnittlig  årlig  procentuell  förändring,  dvs.  lika  som i  2),  men eftersom vanlig  OLS-

skattning inte använder förstadifferenser är ändå tolkningen av koefficienterna lika som i 1).

Den enklaste metoden vid analys av paneldata är att poola datan för att sedan skatta den med 

OLS.  Denna  metod  skulle  ge  effektiva  skattningar  om  datan  levde  upp  till  de  vanliga 

antagandena från den klassiska modellen, samt om de observerade individerna var att se som 

homogena.  En vanlig avvikelse från dessa antaganden är att homogenitet  inom paneldatan 

sällan  uppfylls.  Individerna  har  allt  som  oftast  underliggande  egenskaper  vilket  gör  att 

förändringar  i  förklaringsvariablerna  har  olika  effekt  på  de  individspecifika 

beroendevariabelvärdena. Det finns m.a.o. en heterogenitet i urvalet/populationen vilken en 

enkel OLS regression inte tar hänsyn till. Estimaten blir i dessa fall inkonsistenta.63  

I  de  fall  heterogenitet  förekommer,  finns  inom  denna  familj  av  skattningsmetoder  två 

huvudsakliga ansatser för att analysera paneldata. Vilken av de två som väljs beror på hur 

man tror att relationen mellan de individspecifika slumptermerna och förklaringsvariablerna 

ser ut. 

5.1.1 Random Effects Models

Random Effects Models (REM) antar att ingen speciell relation finns utan att varje slumpterm 

är ett värde slumpmässigt taget ur en stor population. Inga individspecifika estimeringar görs i 

dessa  modeller  utan  all  individuell  avvikelse  från  den  skattade  regressionen  fångas  av 

slumptermen. Denna metod är ofta användbar om de observerade individerna är slumpmässigt 

63 Greene (2008), s 185
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utvalda  ur  en  betydligt  större  population,  eftersom  de  statistiska  estimeringarna  då  blir 

villkorslösa. 64

5.1.2 Fixed Effects Models

Fixed  Effects  Models  (FEM)  antar  däremot  att  de  observationsspecifika  slumptermerna 

korrelerar med en eller flera av förklaringsvariablerna. Genom att använda dummyvariabler 

kan  denna  typ  av  modeller  fånga  såväl  tids-,  som  individspecifika  intercept-,  och 

koefficientvärden. Dessa modeller kallas då ofta för Least-Squares Dummy Variable (LSDV) 

Models. Estimeringarna blir i dessa villkorade mot respektive individ, och metoden är därför 

lämplig om urvalet inte har skett slumpmässigt, eller om urvalet storleksmässigt är nära den 

totala populationen.65

Nackdelen med LSDV-metoden är  att  om antalet  tvärsnittsobservationer  är  stort,  kommer 

modellen att innehålla för många dummyvariabler.66 Ett alternativt tillvägagångssätt är då att 

använda sig  av förstadifferenser  för  att  rensa bort  heterogeniteten.  Nackdelen  med  denna 

metod är att variabler som inte förändras över tiden då försvinner ur modellen. Proceduren 

innebär dessutom att slumptermen kommer att vara autokorrelerad. Tidsberoendet kommer 

dock att vara begränsat till föregående period.67  

5.1.3 Val av modell

Lyckligtvis finns ett antal test för att avgöra vilken av modellerna - OLS på poolad data, FEM 

eller REM - som är mest lämpade för ett specifikt datamaterial. 

Test av individ- och tids-effekter

Innan valet  av  fixed-  eller  random modell  kommer  i  fråga  måste  det  säkerställas  att  det 

aktuella  datamaterialet  innehar  individ  och/eller  tidsspecifika  effekter.  Saknas  dessa 

heterogeniteter är nämligen, vilket redan nämnts, en OLS-skattning av den poolade datan att 

föredra. Två test har i denna uppsats använts för att undersöka detta. 

Den första är ett Lagrange multiplier-test som baseras på skattningen av en poolad modell. 

Testet kan och har använts för att testa såväl för tids- och individeffekter som en kombination 

64 Gujarati (2003), s 647 - 651
65 Gujarati (2003), s 640-650
66 Baltagi (2001), s 12
67 Greene (2008) s 190

37



av de båda. Den andra varianten är ett F-test som jämför en poolad modell med en modell 

justerad för tids- och/eller individeffekter.68

Test av FEM vs REM

Det test som här används för att fastställa vilken av FEM och REM som bör användas kallas 

för  Hausman’s  test efter  dess  upphovsman,  och  är  ett  Chi2-test  där  de  två  modellerna 

jämförs.69

Då datan i denna uppsats täcker en hel population, och inte bara ett urval, samt att det är 

mycket sannolikt att slumptermerna varierar med förklaringsvariablerna, är det troligen så att 

FEM  är  den  mest  adekvata  modellen.  Varför  det  finns  anledning  att  tro  att  det  finns 

korrelation mellan slumptermen och förklaringsvariablerna har att göra med att otroligt många 

faktorer påverkar TFP. Eftersom det är omöjligt att inkludera alla dessa i modellen kommer 

de som ej inkluderas att uttrycka sig just genom slumptermen. Att då inte tro att det finns 

någon korrelation mellan slumptermerna och de inkludera förklaringsvariablerna vore något 

naivt. Exempelvis kan man anta att de infrastrukturella förhållandena i regionerna (indirekt 

inkluderade  i  slumptermen)  korrelerar  med  befolkningsstorleken  (inkluderas  som 

förklaringsvariabel i modellen).

I de fall där FEM visar sig vara den korrekta metoden, kommer en modell att användas där 

heterogeniteten  mellan  regionerna  hanteras  med  hjälp  av  förstadifferenser.  Eftersom 

tvärsnittsdatan i denna undersökning innehåller 72 observationer, skulle dummies för samtliga 

regioner  inte  bara  innebära  tungarbetade  modeller,  utan  även  ett  mycket  litet  antal 

frihetsgrader, precis i linje med vad som påpekats här ovan. 

5.1.4 Den klassiska modellens antaganden

Multikolinjäritet är ett problem vars förekomst i stort sett kan garanteras i datamaterial för 

tillväxt. Förekomsten i tillväxtrelaterat material beror delvis på att multikolinjäritet är mycket 

vanligt i tidsseriedata p.g.a. att förklaringsvariablerna utvecklas på ett likartat sätt över tiden. 

Det är emellertid troligt att förklaringsvariablerna korrelerar även i ett tvärsnittsperspektiv.70 

För  att  använda  tidigare  exempel,  används  både  befolkningsstorlek  och  infrastrukturella 

förhållanden som förklaringsvariabler i en modell, kommer multikolinjäritet att uppträda som 

68 För detaljerad beskrivning av testerna, se Croissant & Millo (2008)
69 För detaljerad beskrivning av testerna, se Croissant & Millo (2008)
70 ITPS (2008), s 122
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ett problem. Datan i denna undersökning kontrolleras för multikolinjäritet genom observation 

av matrisen för de partiella korrelationskoefficienterna. 

Heteroskedasticitet är ofta ett problem i paneldata eftersom variansen kan variera inte bara 

över tiden hos respektive individ, utan också mellan individerna.71 Datamaterialet som ligger 

till  grund  för  denna  undersökning  lider  dessutom  av  att  många  av  variablerna  inte  är 

normalfördelade,  samt  förekomst  av  outliers.  Det  finns  därför  anledning  att  tro  att 

heteroskedastisitet kan vara närvarande.72  Den typ av heteroskedastisitet som det här kommer 

att testas för är i tvärsnittsperspektivet, s.k. cross-sectional dependence (XSD), dvs huruvida 

variansen varierar mellan de olika individerna.  Närvaro av XSD orsakar ineffektiva estimat. 

Det använda testet  kallas för Pesaran CD-test och nyttjar  residualerna från de individuellt 

skattade tidsserierna för varje individ. Det tar hänsyn till om modellen skall skattas med FEM 

eller REM samt om både tids- och individeffekter är närvarande.73

En  modell  innehållandes  individspecifika  effekter  har  sammansatta  slumptermer  som per 

definition lider av autokorrelation. Närvaron av en slumptermskomponent som inte varierar 

över tid skapar en konstant autokorrelation. Därför kommer vanliga autokorrelationstest alltid 

att förkasta en nollhypotes som innebär sfäriska residualer. Emellertid kan även traditionell 

autokorrelation,  exv. av typ AR(1) finnas i slumptermen och därför har speciella  test för 

autokorrelation (serial correlation) i paneldata utvecklats.74 I denna uppsats används Breusch-

Godfrey/Wooldridge test,  samt ett  Durbin-Watson test  för panelmodeller,  för att  upptäcka 

förekomsten av sådan. 75

Utöver den temporala autokorrelationen kan i paneldata även finnas spatial autokorrelation 

beroende  på  att  det  finns  någon  typ  av  koppling  mellan  värdet  på  slumptermen  för  två 

regioner  som  rent  geografiskt  gränsar  till  varandra.  Samtida  autokorrelation  syftar  till 

korrelation  mellan  slumptermerna  mellan  två  regioner  som inte  går  att  relatera  till  deras 

geografiska närhet. 76 Ingen av dessa kommer det att tas hänsyn till i denna uppsats.

71 Pratt & Worrall (2004), s 10
72 Guajarati (2003), s 387 - 391
73 För detaljerad beskrivning av testerna, se Croissant & Millo (2008)
74 Croissant & Millo (2008), s 22
75 För detaljerad beskrivning av testerna, se Croissant & Millo (2008)
76 Pratt & Worrall (2004) s 10
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5.1.5 Justering av modell pga klassiska antaganden

I de fall där den klassiska modellens antaganden inte uppfylls ger inte heller skattningarna av 

linjära  panelmodeller  estimat  som är  BLUE. Vad gäller  multikolliniäritet  hanteras  den på 

samma sätt som vid vanlig OLS skattning, dvs uteslutning eller transformation av variabler, 

eller helt enkelt ignorering av problemet. När det kommer till justering för hetersoskedastisitet 

och  autokorrelation,  krävs  metoder  speciellt  anpassade  för  paneldatamodeller.  Eftersom 

teoribildningen inom området är under utveckling finns i skrivande stund inte tillfredställande 

metoder tillgängliga i den använda programvaran. De metoder som finns, men som inte ännu 

är  färdigutvecklade,  är  allt  för  komplexa  och  omfattande  för  att  utföras  ”manuellt”.  Inga 

justeringar kommer därför att utföras utan analysen kommer att stanna vid att påpeka dessa 

problems eventuella förekomst.  

5.1.6 Förklaringsgrad

Att uppnå ett R2 värde på 10 procent vid skattning av en panelmodell är generellt att se som 

ett  starkt  resultat.  Detta  beror  på  att  modeller  som  inkluderar  både  tvärsnitts-  och 

tidsserieperspektivet  helt  enkelt  kan  förväntas  förklara  en  liten  del  av  variationerna  i 

beroendevariabeln. Vid rena tvärsnittsskattningar kan ett högre värde på R2 förväntas, om än 

inte lika högt som vid skattningar av tidsseriedata.77

5.1.7 Problem med de använda variablerna

Av de variabler som används i denna uppsats varierar inte DS och TM över tiden, varför det 

är  meningslös  att  inkludera dessa variabler i  paneldataskattningarna.  DS och TM kommer 

således bara att användas i tvärsnittsskattningarna.

IB 90/95/00 kan inte heller inkluderas i skattningarna av panelmodeller eftersom det finns en 

korrelation mellan beroendevariabeln TFP och de olika IB-värdena (IB 95 = IB 90 x (1 + 

9590−TFP ). Även IB kommer alltså bara att inkluderas i tvärsnittsskattningarna.

5.2 Resultat

5.2.1 TFP:s utveckling – hela perioden 

I detta avsnitt redovisas den ekonometriska bearbetningen av den version av datamaterialet 

där  variablerna  är  uttryckta  i  logaritmerad  form,  dvs.  )ln(x ,  samt  det  resultat  som 

77 Stata (2003),  Re: st: R-squared in panel data models, www.stata.com/statalist/archive/2003-05/msg00336.html, extraherat 

2009-04-28.
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regressionsanalysen utmynnat i. Såväl test för korrekt modellspecifikation, som den klassiska 

modellens antaganden, har utförts.

Test av den klassiska modellens antaganden

Multikolliniäritet är, som nämnts, ett vanligt förekomman problem vid tillväxtstudier. Så är 

också fallet i denna studie, och då speciellt när variablerna är uttryckta i sina logaritmerade 

värden.  Partiell  korrelation av problematisk styrka (> 0,7) finns mellan befolkningsstorlek 

(BSTL)  och branschbredd (BB),  samt  mellan  de  bägge  åldersgruppandelarna78.   Ingen av 

dessa  är  särskilt  förvånande.   Problemet  kommer  att  hanteras  genom  att  göra  två  olika 

körningar, där  BSTL och 20-29 ingår i den ena (1), och BB och 55-64 i den andra (2). 

Testen för autokorrelation indikerar båda för (1) att den är ett närvarande problem. För (2) 

visar  de  emellertid  tvetydiga  signaler.  BG-testet  indikerar  autokorrelation  medan  DW-

testresultatet antyder det konträra. Således går inga klara slutsatser att dra angående eventuell 

autokorrelations närvaro i (2).

Vad gäller XSD indikerar testet att det inte förekommer i någon av modellvarianterna.

Test för modellspecifikation

Båda två av de utförda testen för tids- och individ effekter upptäcker signifikant närvaro i 

bägge  modellerna.  Således  kan  en  poolad  modellspecifikation  uteslutas.  Nästa  steg  är 

Hausmanns test för att avgöra vilken av FEM och REM som är bäst lämpad. Resultatet i det 

testet visar sig vara något förvånande. Vad gäller (2) så visar testet, som väntat, att FEM är 

mest lämplig. När testet utförs på (1) visar dock resultatet på REM. Testets Chi2 värde uppgår 

till 7.5119 vilket ger ett p-värde på 0.1112 med en alternativhypotes som innebär att FEM är 

den bästa skattningsmetoden (en av modellerna är inkonsistent). Trots att detta resultat rent 

formellt indikerar REM kommer modellen att skattas med FEM. Detta eftersom testresultatet 

innebär att det på 10 procents signifikansnivå nästan går att sluta sig till att FEM är den bästa 

metoden,  samt  pga.  ovan  presenterade  argument  om  korrelation  mellan  slumpterm  och 

förklaringsvariabler, samt det faktum att undersökningen täcker en hel population. 

Sammanfattningsvis  har  alltså  närvaron  av  multikolliniäritet  lett  till  att  två  modeller  har 

skattats;

(a1) ln(TFP) = ln(BSTL) + ln(HU) + ln(KS) + ln(B20t29a)
78 Se fullständig korrelationsmatris i bilaga 3.
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(a2) ln(TFP) = ln(BB) + ln(HU) + ln(KS) + ln(B55t64a)

för vilka följande testresultat har framkommit:

Tabell 2. Testresultat: TFP:s utveckling

Närvaro av

Modell Multikoll. Heterosked Autokorr
Individ- & 
tidseffekt FEM el. REM

- PCD BGW-test DW-test LM-test F-test Hausman

(a1) - - X x X x FEM

(a2) - - X - X x FEM

Not: X indikerar att problem närvarar.

Regressionsresultat: TFP:s utveckling

Resultatet  från regressionerna på dessa två modeller  indikerar att  de inte förklarar särskilt 

mycket  av  de  regionala  variationerna  av  TFP:s  utveckling.  Endast  en  variabel  har  ett 

koeffeicientvärde signifikant skiljt från noll och det högsta förklaringsgraden, R2, uppgår till 

4  %.  Den  signifikanta  variabeln  är  andelen  personer  i  åldersgruppen  55  –  64  år,  vilken 

påverkar tillväxten i TFP negativt. 

Tabell 3. Regressionsresultat: TFP:s utveckling

Modell BSTL BB HU KS 20-29 55-64 R2

(a1)
-0,011  0,018 0,049 -0,006

0,01
0,026  0,017 0,080 0,021

(a2)
 -0,022 0,011 0,014  -0,062

0,04
 0,032 0,016 0,079  0,024

Not. Det övre talet är koefficientvärdet och det undre är standardavvikelsen. Mörkgrå markering 
innebär att koefficientvärdet är signifikant skiljt från noll på 5%-nivå. Ljusgrå innebär signifikant på 
10 %-nivå.

5.2.2 TFP:s utveckling – år för år 

Eftersom dessa skattningar är rena tvärsnittsskattningar finns inget behov av FEM eller REM, 

då dessa som bekant är menade för paneldatamodeller. Därför utelämnas i detta avsnitt också 

de specifikationstest som används för att fastställa vilken av dessa två som skall användas. Då 

vanliga  OLS-skattningar  skall  användas  här  kan  även  de  tidsinvarianta  variabler  som 

exkluderas  ur  modellerna  för  paneldata  inkluderas.  Utöver  de  variabler  som  användes  i 

modellen i föregående stycke kommer därför även tillgänglighetsmåttet (TM) samt distans till 

Stockholm  (DS)  att  inkluderas.  För  att  kontrollera  förekomst  av  eventuell  konvergens 

kommer  även det  initiala  TFP-indexvärdet  (IB90/95/00)  (definierat  enligt  tidigare)  i  varje 

period  att  inkluderas  som  förklaringsvariabel.  Då  den  konvergerande  effekten  eventuellt 
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laggar har även körningar utförts där, i de fall sådana finns, tidigare perioders initiala TFP-

indexvärde inkluderats. Eftersom IB från de tre olika åren korrelerar har endast en åt gången 

inkluderats.  Således  görs  en  skattning  för  perioden  90-95  med  IB90  inkluderad.  Två 

skattningar görs för perioden 95-00. En med IB90 och en med IB 95 i modellen. För 00-05 

görs följaktligen tre skattningar, vilka inkluderar IB90, IB95 respektive IB00.

(b) ln(TFP) = ln(BSTL) + ln(BB) + ln(HU) + ln(KS) + ln(20-29) + 

ln(55-64) + TM + DS + IB90/95/00

Test av den klassiska modellens antaganden

Genom att betrakta matriserna med de partiella korrelationskoefficienterna för samtliga tre 

perioder,  kan  konstateras  att  den  enda  multikolliniäritet  som utifrån  det  enkla  testet  kan 

betraktas som problematisk (>0,7) är den mellan IB för de olika åren. I och med att de inte 

kommer att inkluderas i samma skattningar bedöms att multikolliniäritet inte är något som bör 

påverka dessa skattningar negativt.

Vad gäller heteroskedastisitet är resultaten entydiga för skattningarna gällande perioderna 90 

– 95 samt 95 – 00. Ingen heteroskedastisitet  indikeras.  För 00 – 05 uppvisar dock testen 

motstridiga  resultat.  Breusch-Pagan  signalerar  heteroskedastisitet  för  alla  tre 

modellvarianterna  medan  Goldfeld-Quant  indikerar  homoskedastisitet.  Det  finns  således 

indikationer på att heteroskedastisitet eventuellt är ett problem i de skattningarna.

Ingen av modellerna uppvisar signifikant närvaro av autokorrelation, vilket också är att vänta 

vid rena tvärsnittsmodeller som dessa.

Tabell 4. Testresultat: TFP:s utveckling – år för år

Närvaro av

Modell Period IB
Multikoll. Heterosked Autokorr

- Breusch-Pagan Goldfeld-Quant DW-test

(b1) 90-95 90 - - - -

(b2) 95-00 90 - - - -

(b3) 95-00 95 - - - -

(b4) 00-05 90 - x - -

(b5) 00-05 95 - x - -

(b6) 00-05 00 - x - -

Regressionsresultat: TFP:s utveckling – år för år
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Resultatet från körningarna av modellerna här ovan presenteras i tabell 5. Vad som tydligt kan 

konstateras är att även om det finns signifikanta koefficienter i alla modeller, så är det för 

olika förklaringsvariabler. Och i det enda fall där en koefficient faktiskt uppvisar signifikant 

värde i två perioder/modeller är tecknet på koefficientvärdet motsatt. HU har för perioden 90 

– 95 positiv påverkan på tillväxten i TFP, medan den har en negativ påverkan för den följande 

femårsperioden. Under de fem första åren på millenniet finns det enligt denna modell inga 

statistiska indikationer på att HU hade någon som helst påverkan på TFP. För de två första 

femårsperioderna verkar den initiala nivån på TFP ha haft en negativ inverkan på tillväxten i 

densamma. Här finns alltså tecken på konvergens. Dock verkar inte den initiala nivån på TFP 

från tidigare perioder influera tillväxten i den aktuella.

Tabell 5. Regressionsresultat: TFP:s utveckling – år för år

Modell BSTL BB HU KS 20-29 55-64 TM DS IB90  IB95  IB00 R2

(b1) -0,084 -0,008 0,062 -0,065 -0,004 0,044 0,000 0,000 -0,0002   
0,337

90-95 0,094 0,014 0,037 0,213 0,051 0,060 0,000 0,000 0,0001   

(b2) 0,076 -0,064 -0,040 -0,141 0,064 -0,087 0,000 0,000 -0,0001   
0,250

95-00 0,082 0,046 0,021 0,107 0,039 0,046 0,000 0,000 0,0001   

(b3) 0,087 -0,062 -0,036 -0,126 0,058 -0,082 0,000 0,000  -0,0001  
0,274

95-00 0,079 0,045 0,020 0,104 0,039 0,045 0,000 0,000  0,0001  

(b4) 0,126 0,035 -0,034 0,207 0,029 -0,055 0,000 0,000 -0,0001   
0,123

00-05 0,064 0,046 0,024 0,102 0,030 0,043 0,000 0,000 0,0001   

(b5) 0,115 0,042 -0,032 0,206 0,026 -0,052 0,000 0,000  -0,0001  
0,116

00-05 0,062 0,045 0,024 0,102 0,030 0,043 0,000 0,000  0,0001  

(b6) 0,117 0,043 -0,031 0,208 0,022 -0,056 0,000 0,000   -0,0001
0,113

00-05 0,064 0,045 0,024 0,102 0,030 0,044 0,000 0,000   0,0001

Not. Det övre talet är koefficientvärdet och det undre är standardavvikelsen. Mörkgrå markering innebär att koefficientvärdet är signifikant skiljt från noll på 
5%-nivå. Ljusgrå innebär signifikant på 10 %-nivå.

Mellan år 1995 och 2000 hade hög tillväxt av andelen personer i åldersgruppen 55 – 64 år en 

hämmande effekt på tillväxten i TFP.  En ökning av den genomsnittliga nivån av kommunal- 

och landstingsskatt hade en positiv inverkan på TFP:s tillväxt under perioden 2000 till 2005, 

vilket  även  en ökning  av  befolkningen  hade.  Förklaringsgraden (R2) är  låg  för  den sista 

perioden, men något högre för de två första.
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5.2.3 TFP:s utvecklingstakt

För att analysera hur förändringar i  förklaringsvariablernas  utvecklingstakt  påverkar TFP:s 

utvecklingstakt har regressioner utförts där samtliga variabler i modellen uttrycks som den 

årliga genomsnittliga procentuella förändringen;
5

)ln()ln( 5−− tt xx
. 

Test av den klassiska modellens antaganden

Eftersom variabelvärdena i dessa skattningar uttrycks inte bara i logaritmerad form, utan även 

som differenser, är sannolikheten stor att problemen med multikolliniäritet reduceras, vilket 

också är fallet. Ingen av de signifikanta partiella korellationtionskoefficienterna har ett värde 

>  0,7.  Således  betraktas  inte  multikolliniäritet  som  ett  förekommande  problem  i  denna 

modellspecifikation. 

I övrigt bekräftar BGW–testet autokorrelation medan DW-testet förkastar den. XSD närvarar 

inte enligt PCD-testet.

Test för modellspecifikation

LM-testet  för  tids-  och  individeffekter  indikerar  att  båda  dessa  finns  i  materialet  om 

signifikansnivån sätts till 5 procent. Detsamma gäller two-wayseffekter (dvs. en kombination 

av  tids-  och  individeffekter).  På  1  procents-nivån  är  dock inte  de  individuella  effekterna 

signifikanta.  F-testet  bekräftar  att  individeffekterna  möjligtvis  inte  är  lika  starka  när 

variablerna  uttrycks  på  detta  sätt.  Med  ett  p-värde  på  0,9  förkastar  testet  tydligt  den 

alternativhypotes som innebär att effekterna är signifikanta. Tidseffekter är dock även enligt 

detta test signifikant närvarande, vilket lustigt nog också twowayseffekter är. Eftersom det 

bara är ett test som tydligt förkastar individeffekterna medan det andra, samt båda testen för 

twoways, ändå indikerar att de närvarar, är också detta den slutgiltiga bedömningen.

Hausmans test indikerar att FEM här lämpar sig bättre än REM.

Sammanfattningsvis är den modell som skall skattas:

(c) TFP = BSTL + HU + BB + KS + B20t29a + B55t64a
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där samtliga variabler är uttryckta som 
5

)ln()ln( 5−− tt XX
.

Testresultaten för denna modellvariant sammanfattas i följande tabell:

Tabell 6. Testresultat: TFP:s utvecklingstakt

Närvaro av

Modell Multikoll. Heterosked Autokorr
Individ- & 
tidseffekt FEM el. REM

- PCD BGW-test DW-test LM-test F-test Hausman

(c) - - X - X x FEM

Regressionsresultat: TFP:s utvecklingstakt

Tabell 7. Analysresultat: TFP:s utvecklingstakt

Modell BSTL BB HU KS 20-29 55-64 R2

(c)
0,281 -0,021 -0,013 0,033 0,075 -0,010

0,177
0,093 0,015 0,018 0,073 0,026 0,033

Not. Det övre talet är koefficientvärdet och det undre är standardavvikelsen. Mörkgrå markering 
innebär att koefficientvärdet är signifikant skiljt från noll på 5%-nivå. Ljusgrå innebär signifikant på 
10 %-nivå.

Två variablers utvecklingstakt har enligt resultatet signifikant påverkan på TFP:s dito. Både 

högre tillväxttakt i befolkningsstorleken och andel personer i åldersgruppen 20 till 29 år ökar 

också  tillväxttakten  i  TFP.  Den  låga  förklaringsgraden  indikerar  dock  att  en  stor  del  av 

förklaringen till förändringar i TFP:s tillväxttakt ej är inkluderade i modellen.
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5.2.4 Resultatsammanfattning

Det resultat som framkommit i föregående stycken sammanfattas i tabell 8 och diskuteras i 

nästa kapitel. 

Tabell 8. Sammanfattning regressionsresultat

Modell BSTL BB HU KS 20-29 55-64 TM DS ITFPI90i ITFPI95i ITFPI00i R2

(a1)
-0,011  0,018 0,049 -0,006      

0,01
0,026  0,017 0,080 0,021      

(a2)
 -0,022 0,011 0,014  -0,062      

0,04
 0,032 0,016 0,079  0,024      

(b1) -0,084 -0,008 0,062 -0,065 -0,004 0,044 0,000 0,000 -0,0002   
0,337

90-95 0,094 0,014 0,037 0,213 0,051 0,060 0,000 0,000 0,0001   

(b2) 0,076 -0,064 -0,040 -0,141 0,064 -0,087 0,000 0,000 -0,0001   
0,250

95-00 0,082 0,046 0,021 0,107 0,039 0,046 0,000 0,000 0,0001   

(b3) 0,087 -0,062 -0,036 -0,126 0,058 -0,082 0,000 0,000  -0,0001  
0,274

95-00 0,079 0,045 0,020 0,104 0,039 0,045 0,000 0,000  0,0001  

(b4) 0,126 0,035 -0,034 0,207 0,029 -0,055 0,000 0,000 -0,0001   
0,123

00-05 0,064 0,046 0,024 0,102 0,030 0,043 0,000 0,000 0,0001   

(b5) 0,115 0,042 -0,032 0,206 0,026 -0,052 0,000 0,000  -0,0001  
0,116

00-05 0,062 0,045 0,024 0,102 0,030 0,043 0,000 0,000  0,0001  

(b6) 0,117 0,043 -0,031 0,208 0,022 -0,056 0,000 0,000   -0,0001
0,113

00-05 0,064 0,045 0,024 0,102 0,030 0,044 0,000 0,000   0,0001

(c)
0,281 -0,021 -0,013 0,033 0,075 -0,010      

0,177
0,093 0,015 0,018 0,073 0,026 0,033      

Genomsnittlig 
signifikant 
påverkan

+  - (?) + + -   - -   

Not. Det övre talet är koefficientvärdet och det undre är standardavvikelsen. Mörkgrå markering innebär att koefficientvärdet är signifikant skiljt från noll på 5%-
nivå. Ljusgrå innebär signifikant på 10 %-nivå.
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6 Analys

I  detta  kapitel  diskuteras  det  resultat  som  framkom  i  den  ekonometriska 

undersökningen. Det första avsnittet är inriktat på tolkning och diskussion av  

de  koefficientvärden  som  har  estimerats  medan  det  andra  avsnittet  lyfter  

blicken något och resonerar kring resultatet mer allmänt.

6.1 Tolkning av resultatet

6.1.1 Signifikanta variabler

BSTL – Befolkningsstorlek

En positiv befolkningsutveckling har på 10 procents signifikansnivå en positiv inverkan på 

TFP:s utveckling enligt  tvärsnittsskattningarna för perioden 2000 – 2005. Också modell  c 

indikerar ett positivt samband mellan regionernas befolkningsstorlek och TFP, även om den 

modellen testar sambanden mellan förändringar i variablernas utvecklingstakter, snarare än 

deras  utveckling.  Detta  resultat  talar  således  för  den  koppling  som  görs  mellan 

befolkningstillväxten  och  TFP  i  de  endogena  tillväxtmodellerna  och  inom  den  nya 

ekonomiska  geografin  och  strider  mot  de  argument  som  presenteras  inom  de  exogena 

modellerna.

En orsak till  att befolkningsstorlekens utveckling korrelerar positivt  med TFP:s utveckling 

skulle  kunna  vara  den  urbaniseringsprocess  som pågår  inom Sverige,  och  förefaller   ha 

mycket  gemensamt  med  den utveckling  som beskrivs  av  den  nya  ekonomiska  geografin. 

Befolkning söker sig till företag och företag söker sig till befolkning. Företag söker därutöver 

att  lokalisera  sig  nära  andra  företag.  Befolkningen  och  näringslivet  ökar  således  i  vissa 

regioner på bekostnad av andra. Externa stordriftsfördelar medför i sin tur att TFP också ökar 

fortare i de regioner som har befolknings- och näringslivstillväxt, än i de som avbefolkas. Vad 

som i viss mån talar mot det resonemanget är den bild av TFP:s utveckling som framkom i 

tabell 1 (sid 20). Av de FA-regioner som har haft högst tillväxt i TFP under de tre perioderna 

ingår en stor del i den kategori av regioner som ofta uppfattas som glesbyggd. Det skulle vara 

intressant  att  se  framtida  undersökningar  som utför  jämförande  undersökningar  om TFP i 

tätort respektive glesbygd. 
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Att en stor/ökande befolkning kan gynna TFP:s utveckling genom att fördela kostnader för 

FOU på fler personer, vilket ofta hävdas av kritiker av de exogena tillväxtmodellerna, kan 

tänkas vara sant när studieobjektet är en hel nation, men knappast vid betraktelser av regioner. 

Tvärtom är det sannolikt så att när det kommer till studier av regioner är utgifterna för FOU 

per invånare större i regioner med stor befolkning än i regioner med liten befolkning. Detta 

eftersom regioner mer stor befolkning ofta har fler stora företag och kanske även universitet 

till skillnad från små glesbefolkade regioner där företagen är små och därför inte kan rymma 

FoU-verksamhet inom den egna budgeten.

Andel högutbildade – HU

Förändringar i andelen av befolkningen mellan 25 och 64 med minst tre års eftergymnasial 

utbildning,  uppvisar  på  10  procents  signifikansnivå  påverkan  på  TFP:s  utveckling  i 

tvärsnittsskattningarna  för  perioderna  90-95  och  95-00.  I  övriga  modeller  uppvisas  ingen 

påverkan. För perioden 90-95 är koefficientvärdet positivt, vilket är helt i linje med vad som 

kan förutspås utifrån teorin. I skattningarna för perioden 95-00 är det däremot negativt. En 

förklaring till detta är svår att resonera sig fram till.  I de fall där en regions näringsliv i stor 

utsträckning består av verksamhet där ytterligare teknisk utveckling är svår att uppnå, vilket 

antagligen oftare är fallet med arbetskraftsintensiv verksamhet, är det inte omöjligt att tänka 

sig  att  en  förändring  av  andelen  högutbildade  inte  påverkar  TFP:s  utveckling.  Möjligtvis 

skulle man givet samma scenario kunna spekulera i att en ökning av andelen högutbildade 

t.o.m skulle  kunna  ha  en  negativ  effekt  på  TFP:s  utveckling,  genom att  understimulerad 

arbetskraft tenderar att också underprestera. Denna förklaring är dock tämligen långsökt och 

saknar sannolikt förklaringsvärde till varför koefficientvärdet för denna variabel är negativt 

för tvärsnittskattningarna av perioden 95-00.

KS - Kommunal- och landstingsskattenivå

Det estimerade koefficientvärdet för kommunal och landstingsskattenivå – KS – är i de tre

tvärsnittsregressioner för perioden 2000 – 2005 positivt, samt signifikant skilt från noll på 5 

procents  signifikansnivå.  Analysen  antyder  således  att  höjning  av  skattesats  under  denna 

period  hade  en  positiv  effekt  på  TFP,  vilket  är  ett  tämligen  kontroversiellt  resultat. 

Anledningen till detta skulle kunna vara att skattehöjningarna har lett till bättre kvalité på de 

tjänster  som  kommun  och  landsting  tillhandahåller.  Genom  bättre  sjukvård,  utbildning, 

infrastruktur samt näringslivsstöttande tjänster, förbättras förutsättningarna för att företagen 
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skall kunna öka sin produktion givet en viss mängd av arbetskraft och kapital. Resultatet tyder 

på  att  denna  effekt  var  starkare  än  den  negativa  effekt  som  skatter  ofta  hävdas  ha  på 

företagande genom att minska incitamenten för arbete och innovation. 

Det faktum att KS inte uppvisar signifikant värde i någon av de andra tvärsnittsskattningarna, 

eller i panelskattningarna av hela tidsperioden, innebär dock att denna variabels påverkan på 

TFP bör tolkas med viss försiktighet.

Andel i åldersgrupperna 20-29 respektive 55-64

På  5  procents  signifikansnivå  uppvisar  variabeln  för  förändringar  i  åldersgruppen  20-29 

positiv  påverkan  i  panelmodell  c,  och  variabeln  för  förändringar  i  åldersgruppen  55-64 

negativ  påverkan  i  panelmodell  a2.  Den  sistnämnda  variabeln  uppvisar  på  10  procents 

signifikansnivå även negativ påverkan på TFP:s utveckling i tvärsnittsmodellerna för perioden 

95-00.  Resultatet strider således mot vad som framkommit i teoriavsnittet där åldersgruppen 

50 – 64 beskrevs som den viktigaste för ekonomisk tillväxt. I denna uppsats verkar det snarare 

vara så att det är åldersgruppen 20-29 som bidrar positivt till TFP:s utveckling.

En anledning till detta skulle kunna vara den urbaniseringsprocess som diskuterats här ovan. 

Unga människor är i högre utsträckning mobila. De flyttar för att studera och de flyttar i större 

utsträckning än äldre människor dit jobben finns. De befolkningsströmmar som gör att stora 

regioner blir större medan mindre blir mindre utgörs därför till störst del av unga. När dessa 

unga flyttar från en region minskar deras andel av befolkningen samtidigt som de äldres andel 

ökar. De regioner de flyttar till kännetecknas generellt av universitet och företagskluster, dvs 

egenskaper som kan förväntas leda till hög tillväxt i TFP.

Att en ökning av andelen av befolkningen i åldersgruppen 55 – 64 påverkar tillväxten i TFP 

negativt skulle kunna förklaras av att äldre människor har svårare att ta till sig ny teknologi, 

samt att de inte heller har kapacitet att jobba lika hårt och snabbt som yngre personer.

IB – Initial TFP

IB  inkluderas  av  redan  förklarade  skäl  endast  i  tvärsnittsskattningarna.  Totalt  har  6 

tvärsnittsskattningar genomförts varav 2 stycken innehåller signifikanta varianter av IB. Båda 

dessa skattningar innehåller IB från det initiala året i den period som skattningen omfattar och 
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har även båda ett negativt värde på koefficienten.  Båda är signifikanta på 5 procentsnivå, men 

effekten är svag. Resultatet är att tolka som att det finns tecken på konvergens mellan TFP i 

de olika FA-regionerna, i och med att en hög nivå på TFP jämfört med de andra regionerna i 

början av perioden leder till lägre tillväxt av TFP under perioden. Denna effekt är tämligen 

omedelbar eftersom de initiala TFP-värdet från föregående perioder inte är signifikant i någon 

av skattningarna. 

Möjligtvis ytterligare värt att notera är att samtliga estimerade koefficientvärden, om än ej 

signifikanta, är negativa. Detta kan ses som en svag ytterligare bekräftelse av slutsatsen om 

konvergens.

6.1.2 De icke-signifikanta variablerna

Varken BB, TM eller DS uppvisar någon signifikant påverkan på TFP i någon av de skattade 

modellerna. Detta är att tolka som att förändringar i näringslivets diversifiering, tillgänglighet 

till och storlek på närliggande marknader, eller avstånd till Sveriges största regionala ekonomi 

Stockholm, inte är något som påverkar TFPs utveckling i de olika FA-regionerna. Vad som 

bör noteras är  då att  variablerna DS och TM inte  varierar  över tid  och därför endast  har 

inkluderats i skattningar av tvärsnittsmodeller. 

Varför  inte  DS uppvisar  signifikanta  värden  är  vid  närmare  eftertanke  kanske  inte  så 

underligt. Närhet till Stockholm, vilken är Sveriges största marknad och också den region som 

har i högst nivå på TFP i Sverige (se tabell 1), kan historiskt sett ha bidragit till en högre nivå 

på TFP i de närliggande regionerna. I det aktuella läget, då Stockholm inte längre har högst 

tillväxt  i  TFP och när  TFP:s  spridningseffekter  samt  handel  sannolikt  inte  längre  är  lika 

knutna till geografisk närhet, saknas dock sambandet mellan DS och TFP:s utveckling.

Det  faktum  att  TM inte  är  signifikant  skulle  också  kunna  tolkas  som  att  extern 

marknadspotential i dagens samhälle inte är lika viktig för TFP:s utveckling som den kanske 

har varit. I takt med att teknik och infrastruktur utvecklas är det inte längre lika viktigt för 

företag att placera sig nära sina marknader. En aspekt av transportkostnader som inte beaktas 

inom den genomgångna teorin, är kostnader för frakt av råvaror till industrin. Särskilt som 

företag  i  det  moderna  samhället  säljer  till  allt  större  och  i  större  utsträckning  spridda 

marknader, blir företagets geografiska placering i förhållande till dessa marknader allt mindre 
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viktig. Fraktkostnaderna till kunderna kommer i vilket fall att bli stora. Istället kan man tänka 

sig att vikten av att förlägga produktionen nära de nödvändiga råvarorna ökar. 

Liksom vad gäller  DS skulle en orsak även kunna vara att  TM på senare år har blivit  av 

mindre vikt för TFP:s utveckling, men att det finns ett positivt samband mellan TFP:s nivå 

och TM:s nivå, vilket grundas på variabelns historiska vikt.

Samma resonemang går att använda som möjlig förklaring till att  BB inte är signifikant. En 

minskning av branschbredden, vilket kan tolkas som en ökad specialisering av näringslivet i 

regionen,  dvs.  att  fler  företag  i  regionen  verkar  i  samma  bransch,  tycks  inte  ha  något 

inflytande på TFP:s utveckling.  Det är dock inte omöjligt  att  nivåerna har den förväntade 

negativa relationen. 

6.1.3 Förklaringsgraden

Förklaringsgraden varierar relativt mycket mellan de skattade modellerna. Det finns en tydlig 

skillnad mellan de två använda metoderna, panel- och tvärsnittsskattningar, där den senare 

kategorin har högre förklaringsgrad. Att panelmodellerna uppvisar ett lågt värde är väntat, 

vilket förklarades i avsnitt 5.1. Likväl är de R2 värden som redovisas i tabell 8 att se som låga, 

vilket kanske inte är så lustigt med tanke på att faktorerna bakom tillväxten i TFP är oerhört 

många, och de skattade modellerna som mest innehåller 2 signifikanta variabler på 5 %-nivå.

6.2 Övergripande kommentarer

Sammanfattningsvis  är resultatet  i  denna uppsats att  se som tämligen splittrat.  Det går att 

skönja  antydningar,  men  inte  att  identifiera  klara  och  heltäckande  förklaringar  till  TFP:s 

utveckling. Den största anledningen till detta är den brist på data vilken har tvingat fram ett 

antal antaganden för att över huvud taget kunna genomföra proceduren. Dessa antaganden har 

inte varit orimliga, men de har ändå tveklöst fört de skattade sambanden ett snäpp bort ifrån 

de sanna. Att ge en tydlig och fullständig bild av faktorerna bakom TFP var således utifrån de 

existerande  förutsättningarna  omöjligt.  Dels  på  grund  av  att  kalkyleringen  av  TFP  var 

förenklad, men också eftersom tillgången till statistik för potentiella förklaringsvariabler till 

TFP är begränsad.
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6.2.1 Resultatet

Vad som ändå kan sägas är att det resultat som framkommit inte i någon större utsträckning 

ger vatten på kvarnen för de presenterade teorierna. Detta skulle möjligtvis kunna tolkas som 

att det finns en viss skillnad på vad som styr TFP:s utveckling på nationell respektive regional 

nivå. En majoritet av de faktorer som i teorin beskrivs som viktiga för TFP kan i och för sig 

tyckas ganska väl beskriva de svenska storstadsregionerna med tanke på faktorer som stort 

näringsliv,  stor  befolkning  samt  närvaro  av  universitet.  Om  man  ser  till  de  svenska 

glesbygdsregionerna är dock likheterna små. Skulle teorin stämma till punkt och pricka skulle 

således storstäderna uppleva en stor tillväxt i TFP relativt glesbygdsregionerna. Ett annat sätt 

att säga detta är att regressionerna skulle ha indikerat divergens snarare än den konvergens 

som de istället pekar på.

Anledningen till detta fenomen måste vara de spridningseffekter som gör att utveckling i TFP 

sprider sig från de regioner där den ”produceras” till de övriga som i stor utsträckning endast 

passivt tar emot, och implementerar. För att spridningseffekterna skall fungera så bra att hela 

landet följer med i utvecklingen krävs antagligen en modernt fungerande och väl integrerad 

ekonomi, vilket Sverige får anses ha. Det tydligaste exemplet för detta är att variabler som 

kunskapsnivå, Fou, patent osv. säkert spelar en stor roll för produktiviteten i den nationella 

ekonomin, trots att produktionen av dem i stort sett sker i ett fåtal regioner.

Liksom  tidigare  nämnts  är  resultatet  i  denna  uppsats  inte  helt  tillförlitligt  och  måste 

kompletteras med andra studier innan klara slutsatser kan dras i denna fråga. Skulle andra 

undersökningar dock bekräfta det resultat som här framkommit, dvs konvergens, skulle det 

kunna tolkas  som att  fokus  för  teorierna  för  regional  TFP borde  delas  upp i  två  grenar; 

produktion  och  absorberingsförmåga  av  TFP.  Nuvarande  teori,  vilken  nästan  uteslutande 

inriktas mot produktion av TFP, borde kompletteras med teori gällande de regioner som inte 

besitter  de  faktorer  som identifieras  i  nuvarande  teori,  men  som ändå  uppvisar  en  högre 

tillväxt  i  TFP.  Vilka  krafter  ligger  bakom  denna  utveckling?  Inom  ramen  för  denna 

frågeställning finns utrymme för mycket ny forskning. Vilka regioner producerar TFP och 

vilka ”lever” på spridningseffekter? Finns det skillnad på konvergenshastigheten mellan de 

icke-producerande  regionerna?  Eftersom nivåerna  på  TFP varierar  kraftigt,  antagligen  till 

fördel för de regioner som kan antas vara producenter av TFP, kan konvergensen antas vara 

ett  sentida  fenomen.  När  började  denna  utveckling?  Ökar  eller  minskar  den  generella 

hastigheten? Eller går den kanske i vågor?
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6.2.2 Framtida möjligheter

Även om denna uppsats inte tydligt har påvisat sambanden bakom den regionala tillväxten i 

TFP, har den klart bidragit med är att visa hur långt man kan nå genom denna typ av övning 

med den statistik som idag finns tillgänglig, samt att den har gett en fingervisning om vilka 

resultat man skulle kunna tänka uppnå om mer och bättre statistik skulle tas fram.

Den variabel som det, utifrån denna undersöknings perspektiv, är mest angeläget att arbeta 

fram data  för,  är  kapitalstockens  storlek i  FA-regionerna.  Mätningar  av kapitalstock tycks 

dock  rent  empirisk  vara  något  problematiska.  Att  mäta  ett  företags  kapitalstock  via 

balansräkning innebär t.ex. att man får det bokföringsmässiga värdet, vilket signifikant kan 

avvika från det ekonomiska. Vid kontakter med myndigheten Tillväxtanalys (då ITPS) under 

uppsatsens tillkomst har det dock framkommit att arbete pågår med att ta fram den privata 

sektorns kapitalstock på kommunal nivå med denna metod. Även om den statistiken, när den 

är färdig, inte kommer att ge helt rättvisande bild av kapitalstocken, kommer den att innebära 

att det blir betydligt mer intressant att genomföra tillväxtbokföring på FA-regionerna. Genom 

att få kapitalstocken som en exogen variabel försvinner den direkta koppling mellan TFP och 

ersättningen till arbetskraft  w, som finns i denna uppsats. TFP kommer då att visa samtliga 

produktionsfaktorers produktivitet istället för att vara begränsad till arbetskraftens. 

Det är min förhoppning och förmaning att myndigheten Tillväxtanalys så snart denna statistik 

finns tillgänglig själva genomför tillväxtbokföring, alternativt tillser att någon annan gör det 

understödda av myndigheten Tillväxtanalys.  Som ansvarig myndighet  för tillväxtforskning 

har myndigheten Tillväxtanalys den bästa tillgången till existerande statistik, samt resurser för 

att  kunna  utföra  tillväxtbokföring  på  det  sätt  som  metoden  förtjänar,  dvs  med  exogena 

uppgifter för kapitalstock, samt data för ränta och α som varierar över tid och mellan regioner.

Att räkna fram TFP och sedan förklara den genom statistisk analys är en användbar procedur 

som vid korrekt  utförande  kan ha viktiga  policyimplikationer,  oberoende om resultatet  är 

samstämmigt med vad som framkommit i denna studie. Vid ideala förhållanden kan man inte 

bara se hur förändringar av olika variabler påverkar tillväxten i TFP, man kan även se hur 

omfattningen av denna förändring varierar mellan de olika variablerna. Genom att jämföra 

magnituden  av  variablernas  påverkan  på TFP med  olika  kostnader  för  att  förändra  dessa 

variabler (ekonomisk, politisk, teknisk etc.) kan beslutsfattare få ett användbart instrument för 

att på ett så effektivt sätt som möjligt stimulera TFP i regionala ekonomier. 
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Att lära sig mer om vad som driver TFP:s tillväxt på regionala nivå innebär dock inte bara 

förbättrade förutsättningar för att stimulera den regionala och sedermera nationella tillväxten 

av TFP, samt i förlängningen den ekonomiska tillväxten. Kunskapen medför också att man på 

nationell nivå på ett mer kontrollerat sätt kan styra vart i landet den ekonomiska tillväxten 

skall accelerera mest. Detta kan vara bra information eftersom den utdöende landsbygd som 

urbaniseringen  för  med  sig  ofta  utmålas  som  ett  problem  som  bör  motarbetas.  Detta 

resonemang gäller kanske speciellt om de spekulationer stämmer som framförts ovan, om att 

produktionen av TFP endast sker i vissa regioner, medan andra endast absorberar den.

Att jobba för att ta fram mer statistik på relevanta ekonomiska variabler på regional nivå är 

således någonting som det finns ett behov av. Att dela in Sverige efter hur ekonomin fungerar 

på det regionala planet (dvs. i FA-regioner), snarare än efter administrativa gränser, må ge 

bättre  förutsättningar  för  ekonomisk  analys,  men  är  en  tämligen  trubbig  åtgärd  om  inte 

tillgången på statistik ökar. För övrigt kan man fundera på om inte det skulle finnas fördelar 

med  att  även  göra  om  den  administrativa  indelningen  i  regioner  efter  FA-indelningen. 

Eftersom  FA-regionernas  förutsättningar  skiljer  sig  åt  borde  effektiviteten  av  politiska 

åtgärder  kunna  öka  om  de  var  riktade  mot  en  specifik  FA-region,  snarare  än  mot  en 

administrativ region, t.ex. ett län. Även utvärdering av förd politik blir lättare om de politiska 

regionerna överensstämmer med de ekonomiska.
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7 Slutsats

Uppsatsen avslutas i och med detta kapitel som presenterar de slutsatser som 

dragits och knyter ann till uppsatsens syfte.

Kalkyleringarna  som  gjorts  i  denna  uppsats  tyder  på  att  nivån  på  TFP  är  högst  i 

storstadsregionerna och lägst i glesbygdsregioner. Vad gäller tillväxten i TFP är inte resultatet 

lika tydligt, men de flesta av de fem FA-regionerna med högst tillväxt under de undersökta 

perioderna är glesbygdsregioner.

Denna konvergens  bekräftas  i  viss  utsträckning  av  resultatet  från  regressionsanalysen  där 

varje periods initiala nivå på TFP i två av de estimerade modellerna har en negativ signifikant 

påverkan på TFP:s utveckling i samma period. Om detta resultat stämmer skulle det kunna 

innebära  att  regioners  import  av  TFP  ibland  kan  vara  en  viktigare  faktor  än  själva 

produktionen av TFP.

I  övrigt  ger  regressionsanalyserna  en  till  synes  osäker  bild  av  vad  som  förklarar  TFP:s 

utveckling.  Den  variabel  som  är  signifikant  i  flest  regressioner  är  den  genomsnittliga 

kommunal- och landstingsskattenivå, vilken enligt resultatet påverkar TFP i positiv riktning 

(!).  Befolkningstillväxt  har  som  väntat  en  positiv  effekt  på  TFP:s  tillväxt  medan  den 

genomsnittliga utbildningsnivån uppvisar både positiva och negativa koeficientvärden.  Kort 

sagt är resultatet diffust, splittrat och inte särskilt samstämmigt med den presenterade teorin. 

Sannolikt beror det intetsägande resultatet till stor del på den bristande tillgången på statistik, 

vilken har tvingat fram ett antal antaganden, vilka alla för resultatet ett steg bort ifrån de sanna 

sambanden.

Den främsta slutsats som kan dras är därför att den statistik som finns tillgänglig idag inte är 

tillräcklig för att någorlunda korrekt och precist kunna vare sig beräkna, eller genom statistisk 

analys  förklara,  TFP på FA-regionsnivå.  Då regional  utveckling ofta förefaller  stå relativt 

högt  på den politiska agendan kan det  tyckas  att  en utökad och förbättrad  insamling  och 
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sammanställning  av statistik  är  ett  billigt  grepp för  att  öka  kunskapen inom området  och 

därmed skärpa effektiviteten i den förda politiken.
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Bilagor i

Bilagor

Bilaga 1 FA-regionerna



Bilagor ii

Bilaga 2 Skattad BRP

Uppgifter  på  BRP  inhämtades  för  denna  undersökning  från  NUTEK  (nuvarande 

Tillväxtverket), men fanns emellertid bara för åren 1993 – 1996 och 1999 – 2005. Eftersom 

fullständiga tidsserier  krävs för att  kunna utföra tillväxtföring,  skattades BRP för samtliga 

regionerna  för  de  år  där  denna  statistik  fattades.  För  att  kunna  göra  denna  fördelning 

undersöktes korrelationen mellan varje regions BNP-andel och samt deras andel av landets 

totala  daglönesumma.  Statistik  för  regionernas  daglönesummor  tillhandahålls  av  ITPS för 

åren  1986  –  2005.  Korrelationen  dessa  andelar  emellan  visade  sig  vara  så  hög,  att  en 

fördelning  av  BNP  för  de  åren  som  saknades  kunde  baseras  på  fördelningen  av 

daglönesummorna.
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Bilagor iii

Bilaga 3 Korrelationsmatris

Följande tabell visar de partiella korrelationskoefficienterna för variablerna uttryckta i sina 

naturliga logaritmer.

TFP

TFP 1 BSTL

BSTL
0,41

1 HU
0,00

HU
0,82 0,57

1 BB
0,00 0,00

BB
0,43 0,93 0,56

1 KS
0,00 0,00 0,00

KS
-0,28 -0,36 -0,25 -0,26

1 20-29
0,00 0,00 0,00 0,00

20-29
-0,36 0,56 -0,12 0,46 -0,10

1 55-64
0,00 0,00 0,04 0,00 0,08

55-64
0,38 -0,54 0,16 -0,43 0,15 -0,89

1
0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

ljusgrå = sign korr

mörkgrå = sign korr med koefficientvärde > 0,7

Det övre talet är koefficientvärdet och det undre är p-värdet.
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