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 Abstract 

 
This report provides an investigation of changes in carbon dioxide emission productivity in the 
Swedish manufacturing industry. Productivity changes are measured for approximately 100 
sectors within manufacturing industry. Furthermore, aggregated productivity change is 
decomposed into technical and structural effects. Analytically the relationship between carbon 
dioxide productivity and labour productivity is investigated. A main conclusion is that sectors 
with a large contribution to the aggregated labour productivity tend to large contributors also 
to carbon dioxide productivity. 
 
 
 



 

 
 
 

Inledning 
 
Föreliggande rapport undersöker långsiktiga trender som rör tillväxt, strukturförändring och 

koldioxidutsläpp. Ett genomgående problem i klimatpolitiken är att kraftfulla åtgärder för 

minska utsläpp av växthusgaser riskerar att försämra företagens konkurrenskraft och minska 

hushållens konsumtionsutrymme. Det är samtidigt svårt att med någon större säkerhet beräkna 

de ekonomiska effekterna av en klimatpolitik med hög ambitionsnivå. En orsak till 

svårigheterna är att klimatpolitiken är mer långsiktig i jämförelse med de flesta andra 

politikområden. Redan med en tidshorisont på tjugo år visar historiska erfarenheter att 

ekonomin genomgår påtagliga strukturella och tekniska förändringar. Inom klimatpolitiken är 

det därför rimligt att räkna med en relativt stor påverkan av strukturella faktorer som 

exempelvis grundläggande teknisk förändring och förändrade allmänna 

marknadsförutsättningar.   

Till beslutsunderlagen för långsiktiga klimatstrategier hör därför historiska analyser. En av de 

viktigaste uppgifterna för sådana analyser är att ge en indikation om vilka ekonomiska 

strukturer som sannolikt är stabila och vilka som genomgår snabbare förändringar. Historiska 

analyser kan därför ses som komplement till ekonomiska modeller vilka ofta utgår från mer 

eller mindre samtida observationer. Den historiska analysen är vanligen en empiriskt grundad. 

Långa tidsperspektiv används för att skapa en bättre bild av vilka förändringar i samtiden som 

är konjunkturella och vilka som är strukturella till sin karaktär.    

Från det första världskriget fram till idag har energisystemet genomgått omfattande 

förändringar. Förändringarna i energisystemen har enligt Schön (1990, 2000) varit långsiktiga 

och gett upphov till distinkta perioder av ekonomisk strukturell stabilitet respektive 

omvandling. Kännetecknande är bland annat att energipriserna uppvisar långsiktiga 

trendperioder av stabilitet och förändring.   

 

Syfte, hypoteser och metod 
Syftet med undersökningen är att identifiera direkta drivkrafter som i ett längre historiskt 

perspektiv har medfört att tillväxten i den svenska tillverkningsindustrin har medfört relativt 



sett större eller mindre koldioxidutsläpp. Som antyds i inledningen har förståelse för detta en 

betydelse för strategiska beslut inom klimatpolitiken. 

Grunden för ekonomisk tillväxt är produktivitetsförbättringar. Dessa åstadkoms genom 

subsitutionseffekter och genom teknisk förändring. Substitutionseffekten innebär att mängden 

realkapital som används per arbetstimme ökar, medan tekniska förändringen innebär att en 

större produktion kan åstadkommas med en given mängd kapital och arbete.     

Samtidigt visar både teori och erfarenheter att produktionsstrukturen i ekonomin förändras i 

samband med att produktiviteten ökar. Det beror dels på att produktionskostnaderna förändras 

olika mycket för olika industrier, och dels att efterfrågans sammansättning förändras. 

Förändringar i efterfrågan beror dels på att relativpriserna förändras över tid och dels på att 

inkomstelasticiteten, alltså sambandet mellan en generell inkomstökning och efterfrågan på 

olika varor och tjänster, är olika för olika varor. Samtidigt stiger inkomsterna med ökad 

produktivitet. 

Om historiska erfarenheter visar att industrisektorer med hög produktivitet och hög 

produktivitetstillväxt också är de som upplever den högsta tillväxten bidrar den resulterande 

omvandlingen av industristrukturen till ökad generell produktivitet, och därmed till 

ekonomisk tillväxt. Man talar i sammanhanget om strukturella vinster (structural gains). Från 

klimatpolitisk synvinkel är det intresserant att veta om koldioxidutsläppen har flyttat till 

sektorer där koldioxidproduktiviteten (produktion per enhet utsläpp) är högre än genomsnittet.    

Litteraturen pekar också på möjligheten att omvandlingen leder till att det är lågproduktiva 

sektorer och sektorer med låg produktivietstillväxt som upplever ökade andelar av exempelvis 

arbetskraften. I sådana fall talar man om en strukturell börda eftersom omvandlingen då 

motverkar den allmänna produktivitetstillväxten. Hypotesen om den strukturella bördan, mer 

känd som formulerades av Baumol (1967) och behandlar tjänstesektorns tillväxt. Hypotesen 

utgår från att den stigande produktiviteten i industrin leder till att arbetskraften flyttas till 

tjänstesektorn som har lägre produktivitet och produktivitetsutveckling än industrin. I 

kombination med att en större andel av arbetskraften allokeras till tjänstesektorn leder detta 

till att den aggregerade produktiviteten minskar. Samma effekt är också fullt möjlig gällande 

koldioxid. Om branscher upplever olika marginalkostnader för att sänka sina koldioxidutsläpp 

och sänka sina bränslekostnader är det till och med rimligt att tro att koldioxidutsläppen 

koncentreras till de branscher som har lägst koldioxidproduktivitet.   

Den metod som i föreliggande undersökning används för att undersöka strukturella effekter på 

produktiviteten är shift-share analysen. Metoden användes först i Salters pionjärarbete från 



1960-talet i vilket han visade hur strukturella förändringar kunde ha en effekt på den 

aggregerade produktiviteten.   

Dekomponeringen av den aggregerade koldioxidproduktivitetstillväxten utgår från den  shift-

share ekvation som används av Fagerberg (2000) och Pender (2003). Med hjälp av shift-share 

ekvationen dekomponeras bidragen till den totala produktivitetstillväxten på 

produktivitetstillväxt inom branscherna och produktivitetstillväxt som sker genom relativ 

förskjutning av utsläpp mellan branscherna. Det senare bidraget kan dessutom delas upp i en 

statisk och en dynamisk komponent.  

 

Hur dessa tre komponenter beräknas framgår av ekvation (1):   
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CP är koldioxidproduktivitet och S är andelen koldioxidutsläpp av de totala utsläppen i 

bransch i, vid basåret t-1 och slutåret t. Inombranscheffekten mäter det bidrag till 

produktivitetstillväxten som uppstår till följd av teknisk förändring eller förändrad 

bränslemix. Som framgår av ekvation (1) mäts förändringen i koldioxidproduktivitet mellan 

basåret och slutåret, givet koldioxidandelarna i basåret. Inombranscheffekten är det första 

ledet i ekvationen och visar det bidrag till koldioxidproduktiviteten som uppstår genom 

tekniskförändring, viktat med branschens andel av koldioxidproduktiviteten i basåret.   

Den statiska effekten är det bidrag till koldioxidproduktiviteten som uppstår när 

koldioxidutsläppens relativa fördelning mellan olika branscher förändras. En positiv effekt 

uppkommer i det fall där utsläppen skiftar från branscher med låg koldioxidproduktivitetsnivå 

till branscher med hög koldioxidproduktivitetsnivå. Den statiska effekten, led två i ekvation 

(1) är alltså ett mått på strukturell bonus vilken indikeras om:    

 
2

0)S(SCP
n

1i
1ti,t1i,1ti, >−∑

=
−− 

 

Den dynamiska effekten, det tredje ledet i ekvation (1) kan på liknande sätt användas som en 

indikator på strukturella bördor. Om en industri med en snabbt ökande koldioxidproduktivitet 

samtidigt minskar sin andel av de totala utsläppen uppstår en sådan strukturell börda. Denna 

effekt indikeras om:  
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De data som används i undersökningen bygger på Sveriges Officiella Statistik (SOS) 

Industrin 1913-1979. Från denna källa har uppgifter om produktionsvärden, förädlingsvärden, 

bränsleanvändning förvaltningspersonal samt arbetarantal samlats in för omkring 100 

branscher. För jämförbarhet har olika typer av justeringar av original data genomförts. 

Eftersom arbetstiden bara anges för arbetare varför vi har antagit att den genomsnittliga 

årsarbetstiden för en tjänsteman är den samma som för en arbetare. För perioden före 1950 

används också bruttoproduktionsvärdet som indikator för förädlingsvärdet genom att 

förändringarna i produktionsvärdet har länkats till förädlingsvärdet år 1950. För huvuddelen 

av undersökningen används samma klassificering. Vissa förenklingar föreligger dock för 

perioden 1936-1965. Undersökningarna från 1968-1979 bygger industriklassificering från 

1968, varför resultaten inte är fullt jämförbara med övriga perioder. Deflatering 

(fastprisberäkngar) har gjorts på basis av prisindex från Sveriges Officiella Statistik (SOS), 

Priser 1960-1979, samt med index från nationalräkenskaperna. I vissa fall har deflatorer 

hämtats direkt från Ljungberg (1988) eller konstruerats på basis av prisserier från samma 

källa.  

Koldioxidutsläppen är beräknade med hjälp av emissionskoefficienterna i tabell 1 och data för 

industrins bränsleanvändning. 

 

 

Tabell 1. Emissionskoefficienter i undersökningen 

 

Bränsle Enhet i SOS 

Emissions- 

koefficient Enhet 

Stenkol och kolbriketter  Ton 2404 Kg/ton 

Koks och koksstybb  Ton 2889 Kg/ton 

Torvbränsle  Ton 1180 Kg/ton 

Bensin kbm 2360 Kg/kbm 

Motorbrännolja och eldningsolja kbm 2680 Kg/kbm 

Fotogen kbm 2540 Kg/kbm 

Lysgas 1000 kbm 1980 Kg/1000 kbm 

 



Eftersom nettoutsläppen av koldioxid från trädbränslen kan antas vara noll beräknas inte 

koldioxidutsläpp från dessa.  

 

Hypoteser 

I undersökningen testas några hypoteser som berör sambanden mellan arbets- och 

koldioxidproduktivitet. Därmed beaktas både effekter av teknisk förändring samt 

strukturförändringseffekter. 

 

Arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet 

För att påvisa om det historiskt sett har funnits ett motsatsförhållande mellan tillväxt och 

koldioxidutsläpp undersöks sambanden mellan arbetsproduktivitetsnivå och 

arbetsproduktivitetstillväxt å ena sidan och koldioxidproduktivitet å den andra. I stort sett kan 

följande hypoteser ställas upp: 

 

H1 Branscher med stora bidrag till arbetsproduktiviteten är branscher med låga bidrag till 

koldioxidproduktiviteten. 

 

Hypotesen kan motiveras teoretiskt om koldioxidutsläpp (egentligen fossila bränslen) är 

komplementära till realkapital eller till allmän teknisk förbättring (total faktorproduktivitet). 

Det innebär att en ökning av mängden kapital (eller förbättring av tekniken) förutsätter en 

likartad ökning av mängden koldioxid. Studier som visar att så kan vara fallet är bland annat 

Ayeres et al (2006) som visar att energi har en hög marginalproduktivitet. Ayres studier 

bygger dock på en metodologi som inte är allmänt accepterad inom de ekonomiska 

vetenskaperna samtidigt som metoden har en stark naturvetenskaplig förankring. Andra 

undersökningar (Vikström 2004) visar å andra sidan att variationen mellan olika branscher är 

relativt stor med avseende på komplementarietet mellan energi och kapital, vilket antyder att 

entydiga samband inte kan påvisas. 

Hypotesen provas empiriskt genom att testa för sambandet mellan tekniska effekter på arbets- 

respektive koldioxidproduktivitet. Stämmer hypotesen är sambandet enligt H1 negativt, vilket 

innebär att det föreligger en grundläggande målkonflikt mellan klimat- och tillväxtpolitiken. 

 

H2 Branscher med stora bidrag till arbetsproduktiviteten är branscher med stora bidrag till 

koldioxidproduktiviteten. 



  

Hypotesen har i den internationella forskningen framförallt stöd genom den så kallade 

Porterhypotesen. Enligt denna skapar åtgärder för miljöförbättringar även positiva effekter på 

andra aspekter av företagens produktivitet. Det förklaras i sin tur av att miljöförbättringar ofta 

åstadkoms genom förändringar av hela produktionsprocesser, vilket innebär att också arbets- 

och kapitalproduktivitet beaktas i den tekniska förändringsprocessen. Även Salter (1967) 

observerade ett samband mellan arbetsproduktivitetsökning och generell 

produktivitetsökning. Hypotesen provas empiriskt genom att testa för sambandet mellan 

tekniska effekter på arbets- respektive koldioxidproduktivitet. Stämmer hypotesen är 

sambandet enligt H2 positivt, vilket innebär att det inte föreligger en grundläggande 

målkonflikt mellan klimat- och tillväxtpolitiken. 

 

H3 Det finns inga entydiga samband överhuvudtaget mellan branschers bidrag till 

arbetsproduktiviteten och deras bidrag till koldioxidproduktiviteten. 

 

Eftersom hypotesen är ett icke-samband finns inte heller några teorier som explicit förklara 

den. Det är dock tänkbart att General Purpose Technologies, alltså grundläggande teknik som 

kan användas i väldigt många olika branscher, är det som framförallt styr 

koldioxidproduktiviteten och att effekten på både arbetsproduktivitet och utsläpp är likartad 

oavsett produktivitets- och utsläppsnivåer.  

 

H4 Under särskilda historiska perioder är antingen H1, H2 eller H3 är sanna.  

 

Inte heller här finns entydiga teorier att luta sig emot. Det är dock möjligt att perioder som 

kännetecknas av en viss systematik i relativprisförändringarna skulle kunna medföra att ett 

visst samband är sant, så länge relativprisförändringarna är av ett visst slag. Det har 

argumenterats olika perioder i en General Purpose Technology’s livscykel ger upphov till 

sådan systematik i relativprisernas utveckling.  

 



Undersökningens huvudresultat 
 

Delperiod 1952-1955 

 Under den första korta delperioden 1952 till 1955 förbättrades koldioxidproduktiviteten i 

industrin med 22 %, vilket visas i tabell 1. Ungefär hälften av koldioxidproduktivitetens 

ökning utgjordes av inombranscheffekter, som i shift-share ekvationen mäter den bidraget till 

den totala produktiviteten genom tekniska förändringen inom de olika branscherna eller 

undersektorerna i industrin. Eftersom undersektorerna i sin tur är aggregat av företag inom 

samma bransch så kommer inombranscheffekten också att fånga upp icke-observerbara 

strukturförändringar mellan olika företag. I det följande använder vi benämningen teknisk 

förändring synonymt med begreppet inombranscheffekter.   

Den andra hälften av koldioxidproduktivitetsförbättringarna 1952 till 1955 berodde på statiska 

strukturomvandlingseffekter, vilket innebär att undersektorer i industrin som hade en hög 

koldioxidproduktivitet 1952 ökade sina andelar av koldioxidutsläppen mer än vad 

undersektorer med lägre koldioxidproduktivitet gjorde. Under perioden förelåg alltså en 

strukturell bonuseffekt.  

Den dynamiska strukturomvandlingseffekten var visserligen negativ men också mycket liten.  

Industribranscher med stora förbättringar av koldioxidproduktiviteten minskade alltså 

samtidigt sin andel av koldioxidutsläppen men denna strukturella börda var samtidigt av 

mycket liten omfattning.   

Värt att notera är att strukturen i svensk industri definitivt inte var jämt fördelad med hänsyn 

till koldioxidutsläppen. Detta illustreras av att medelbranschen är 1952 i snitt bidrog med 1,25 

% av industrins koldioxidutsläpp medan medianbranschens bidrag bara var 0,15 %. De fem 

branscher som hade de största koldioxidutsläppen år 1952 stod tillsammans för 63 % av 

industrins samlade koldioxidutsläpp. Av dessa fem undersektorer svarade järn- och stålverk 

ensamt för mer än en fjärdedel av industrins koldioxidutsläpp. Den ekonomiska betydelsen av 

dessa branscher var samtidigt något mindre, med ett bidrag till industrins förädlingsvärde på 

strax över 30 %. Detta vittnar samtidigt om en koldioxidproduktivitet som var lägre än 

genomsnittet. De fem största branschernas i termer av utsläpp bidrog i sin tur med ett bidrag 

till koldioxidproduktivitetsförbättringarna på 23,5 %, vilket kan jämföras med branschernas 

bidrag till industrins arbetsproduktivitetstillväxt var 24, 7 %.   

Samtidigt som koldioxidproduktiviteten förbättrades med 22 % steg arbetsproduktiviteten 

under perioden med 28,5 % mellan 1952 och 1955. Nästan hela arbetsproduktivitetsökningen 



berodde på teknik- eller inombranscheffekter, medan både statiska och dynamiska 

struktureffekter nästan var försumbara. Vi konstaterar alltså att ökningen av både 

koldioxidproduktivitet och arbetsproduktivitet var ungefär lika stora, men att 

struktureffekterna enbart var betydelsefulla gällande koldioxidutsläppen.  

Sambandet mellan teknikutvecklingen gällande koldioxideffektivitet och arbetsproduktivitet 

på undersektornivå används för att undersöka om undersektorer som upplevde starka 

förbättringar av arbetsproduktiviteten också upplevde starka förbättringar av 

koldioxidproduktiviteten. Föreligger ett sådant samband är det gynnsamt för hela 

industrisektorns sammantagna effektivitet. Det visar sig också att sambandet mellan 

inombranscheffekter med avseende på arbete och koldioxid visar ett positivt samband, vilket 

framgår av figur 1, med en riktningskoefficient (r) på 0,58. Samtidigt är förklaringsvärdet är 

relativt svagt med ett R2 på 0,33. Bidrag till koldioxid- och arbetsproduktivitet genom teknisk 

förändring var alltså positivt men svagt korrelerade. Samtidigt var korrelationen mellan de 

samlade bidragen till arbets- respektive koldioxidproduktiviteten är mycket hög, vilket 

framgår av figur 2.  

 

 

Figur 1. Samband mellan bidrag till arbetsproduktiviteten och koldioxidproduktiviteten 
genom teknisk förändring. Undersektorer i den Svenska industrin 1952-1955.  
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Figur 2. Samband mellan sammanlagda bidrag till arbetsproduktiviteten och 
koldioxidproduktiviteten.  Undersektorer i den Svenska industrin 1952-1955.  
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Delperiod 1955-1960 

Under perioden förbättrades koldioxidproduktiviteten i hela industrisektorn med 2,7 %, vilket 

således var betydligt lägre än under föregående period. Det låga nettoresultatet berodde på att 

den tekniska effektiviseringen, som bidrog med hela 32 % till produktivitetsökningen, 

motverkades av negativa strukturomvandlingseffekter. Utsläppen ökade alltså mest i 

branscher med låg koldioxideffektivitet samt i branscher med en låg 

koldioxidproduktivitetsutveckling. De statiska och dynamiska strukturomvandlingseffekterna 

var ungefär lika stora, men eftersom de var negativa var den strukturella bördan påtaglig.  

Samma fem branscher som tidigare bidrog med lejonparten av utsläppen dominerade också nu 

koldioxidutsläppen, trots en svag minskning av koldioxidandelen från 63 till 60 %. Även 

förädlingsvärdesandelen minskade något till strax under 30 %. Gällande 

produktivitetsutvecklingen bidrog de fem branscherna med nästan hälften av 

koldioxidproduktiviteten och med strax över 30 % till arbetsproduktiviteten.  

Eftersom arbetsproduktiviteten som utvecklades med nära 43 % var den alltså mycket starkare 

än koldioxidproduktivitetstillväxten. Också arbetsproduktiviteten drevs huvudsakligen av 

inombranscheffekter, samtidigt som strukturomvandlingseffekterna var mycket små.   



Sambandet mellan inombranscheffekternas bidrag till arbets- och koldioxidproduktiviteten 

var mycket starkt (r = 0,71) men ett R2 på 0,22 visar att sambandet var oklart, vilket framgår 

av diagram 3. I huvudsak gick dock stora bidrag till arbetsproduktivitetsutvecklingen genom 

teknisk förändring hand i hand med stora bidrag till koldioxidproduktiviteten genom teknisk 

förändring.  

Från klimatsynvinkel var problemet att strukturomvandlingseffekterna motverkade de 

tekniska förbättringarna bidrag till ökad koldioxidproduktivitet. Detta är förenligt med, men 

inte ett entydigt bevis för en såkallad re-bound effekt (se t ex Herring 1998, Howarth 1997). 

När den tekniska effektiviseringen är stark i en bransch kan samtidigt andra branscher öka sin 

bränsleanvändning. Studeras sambandet närmare finner vi att ett stort bidrag genom teknisk 

förbättring följs av ett stort negativt bidrag genom strukturomvandlingseffekter. Sambandet är 

starkt med en riktningskoefficient på (-0,8) och ett R2 0,8 under perioden. De starka tekniska 

förbättringarna under perioden åts således till ungefär 80 % av negativa 

strukturomvandlingseffekter. Går vi tillbaka till perioden 1952-1955 finner vi att också den 

präglades av ett systematiskt, negativt samband mellan teknisk effektivisering och 

strukturomvandlingseffekter trots att sambandet inte var lika starkt (r = -0,45) eller tydligt (R2 

= 0,27). 

Sambandet mellan de samlade bidragen till koldioxid- och arbetsproduktiviteten framgår av 

figur 4. Av diagram 4 framgår också att negativa bidrag till koldioxidproduktiviteten 

förekommer relativt ofta, medan negativa bidrag till arbetsproduktiviteten är ovanliga. 

 



Figur 3. Samband mellan förändringar i arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet 1955-

1960 i svenska industribranscher 
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Figur 4. Samband mellan sammanlagda bidrag till arbetsproduktiviteten och 

koldioxidproduktiviteten. Undersektorer i den Svenska industrin 1955-1960.  
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Delperiod 1960-1965 

Under perioden förbättrades den totala koldioxidproduktiviteten med nära 25 %, vilket var 

betydligt bättre än under föregående period. Inombranscheffekter svarade för ett bidrag på 

omkring 21 %, medan de statiska struktureffekterna bidrog med 10 %. Detta motverkades 

delvis av de dynamiska struktureffekternas negativa bidrag på 6,5 %. Sammantaget bidrog 

trots allt både teknisk effektivisering och struktureffekter till en förbättrad 

koldioxidproduktivitet. 

De fem branscher som hade de största koldioxidutsläppen svarade 1960 för strax under 60 % 

av industrins samlade utsläpp medan förädlingsvärdesandelen låg kvar något under 30 %.  

Dessa fem branschers andel av koldioxidproduktivitetstillväxten var omkring 40 %.   

Under perioden var arbetsproduktivitetens utveckling ännu starkare, med en sammanlagd 

ökning på 62 %. Till detta bidrog teknisk förändring med 59 %, medan resten utgjordes av 

positiva statiska och dynamiska strukturomvandlingseffekter. De fem branscherna som hade 

de största koldioxidutsläppen andel av arbetsproduktivitetsutvecklingen var omkring 33 %.   

 Under den här undersökningsperioden fanns inget signifikant samband mellan 

teknikeffekternas bidrag till arbets- och koldioxidproduktiviteten (R2 = 0, 029), vilket framgår 

av figur 5. Samtidigt finns dock ett mycket starkt samband mellan de totala bidragen till 

arbets- respektive koldioxidproduktiviteten, vilket visas i figur 6. Det tidigare starka men 

negativa sambandet mellan teknikeffekter och strukturomvandlingseffekter med avseende på 

koldioxid hade nu upphört att existera (R2 = 0,04).  

 



Figur 5. Samband mellan förändringar i arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet 1960-
1965 i svenska industribranscher 
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Figur 6. Samband mellan sammanlagda bidrag till arbetsproduktiviteten och 

koldioxidproduktiviteten.  Undersektorer i den Svenska industrin 1960-1965. 
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Perioden 1936-1965 

Perioden 1936 till 1965 täcker delar av vad som skulle kunna kallas den klassiska 

industriperioden. Det här är också en period under vilken de svenska koldioxidutsläppen 

ökade markant. Samtidigt erbjuder en så pass lång jämförelse betydande utmaningar. Detta 

beror inte minst på att industristatistiken genomgick en hel del förändringar under perioden, 

vilket gör det nödvändigt att konstruera en ny, gemensam klassifikation. Principen som har 

följts är att de minsta gemensamma nämnarna behålls, samtidigt som man konstruerar nya 

övrigsektorer för att hantera de nya undersektorer som tillkommer och minskar 

industristatistikens övrigsektorer. 

Mellan 1936 och 1965 ökade koldioxidproduktiviteten med ungefär 122 %. Av denna bidrog 

teknisk förändring med en förbättring på 125 % medan den statiska 

strukturomvandlingseffekten bidrog med 72 %. Samtidigt motverkades de 

produktivitetsökande effekterna av en negativ dynamisk strukturomvandlingseffekt vilken 

uppgick till 76 %. Nettot av strukturomvandlingseffekterna var alltså svagt negativt som en 

följd av att branscher med hög koldioxidproduktivitet 1936 ökade sin andel av 

koldioxidutsläppen mer än de sektorer som hade en låg koldioxidproduktivitet 1936. 

Samtidigt ökade dock sektorer med en låg koldioxidproduktivitetsutveckling sin andel av 

utsläppen i ungefär samma utsträckning. En effekt av detta är en viss konvergens mellan 

undersektorerna med avseende på koldioxidproduktivitet, vilket bekräftas av att 

variationskoefficenten beräknad på koldioxidproduktiviteten under perioden sjönk från 1,21 

till 1,01.  

De fem branscher som hade de största koldioxidutsläppen svarade 1936 för strax över 60 % 

av industrins samlade utsläpp, vilket således leder oss till slutsatsen att de fem största 

branscherna med avseende på koldioxidutsläpp har haft en relativt stabil andel av utsläppen 

under perioden som helhet. Förädlingsvärdesandelen uppgår till 29 %, alltså väldigt nära de 

cirka 30 % som har rapporterats för övriga delperioder. De fem största branschernas andel av 

koldioxidproduktivitetstillväxten var omkring 40 %. Ett genomgående drag under hela 

perioden och under delperioderna är således att de fem största branscherna bidrag till 

koldioxidproduktivitetsutvecklingen har varit något lägre än vad som kunde förväntas mot 

bakgrund av branschernas andel av koldioxidutsläppen. Samtidigt bidrog de fem största 

branscherna med något mer än 34 % av den totala arbetsproduktivitetsutvecklingen, alltså 

något mer än förädlingsvärdesandelen.  



Under hela perioden 1936 till 1965 ökade arbetsproduktiviteten med omkring 170 %. Värt att 

notera är att arbetskraft här räknas som antalet anställda och inte som för tidigare delperioder 

som arbetade timmar. Eftersom arbetstiden per anställd minskade under perioden kommer en 

beräkning av produktiviteten baserad på antalet sysselsatta att leda till en underskattning av 

den verkliga arbetsproduktiviteten.  

Till ökningen av arbetsproduktiviteten bidrog teknisk förändring med 160 %. Statiska 

strukturomvandlingseffekter bidrog med 4,2 % samtidigt som dynamiska 

strukturomvandlingseffekter bidrog med 5,7 %. Sammantaget svarade strukturomvandlingen 

för en ökning av arbetsproduktiviteten med cirka 10 %. 

Också för perioden som helhet finns ett positivt samband mellan arbets- och 

koldioxidproduktivitetsförbättrande teknisk förändring (r = 0, 76 och R2 = 0,48) vilket 

framgår av figur 7. Samtidigt fanns också ett negativt, om än något oklart negativt samband 

mellan koldioxidproduktivitetsförbättrande teknisk förändring och 

koldioxidproduktivitetsförbättrande struktureffekter. Gällande totala bidrag till arbets- 

respektive koldioxidproduktivitet är sambanden mycket starka, vilket framgår av figur 8.  

 

 
Figur 7. Samband mellan förändringar i arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet 1936-
1965 i svenska industribranscher 
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Figur 8. Samband mellan sammanlagda totala bidrag till arbetsproduktiviteten och 
koldioxidproduktiviteten.  Undersektorer i den Svenska industrin 1936-1965. 
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Delperiod 1968-1974 

Som tidigare nämnts genomgår industristatistiken stora förändringar 1968. Resultaten från 

undersökningen 1968 till 1974 är därför som tidigare påpekats inte fullt jämförbara med de 

föregående perioderna. Under perioden förbättrades koldioxidproduktiviteten med ungefär 15 

%, vilket således är lägre än under föregående period. Till detta bidrog teknisk effektivisering 

med ungefär 23 %, medan de statiska strukturomvandlingseffekterna bidrog med 8,9 %. Detta 

motverkades i sin tur av starkt negativa dynamiska strukturomvandlingseffekter, som 

minskade koldioxidproduktiviteten med ungefär 17 %.  

De fem branscher som bidrog med de största koldioxidutsläppen är alltså inte exakt de samma 

som i tidigare undersökningar. Med utgångspunkt i 1968-års industriklassificering blir de fem 

största branschernas bidrag hela 72 %, med järn-, stål- och ferrolegeringsverk som största 

bransch med 29 % av utsläppen. Branschernas förädlingsvärdesandel var 33 %, och bidraget 

till koldioxidproduktiviteten uppgick till 29 %.            



Under perioden ökade arbetsproduktiviteten med omkring 34 %, varav bidraget från teknisk 

förändring var över 90 %. Det negativa bidraget från speciellt de dynamiska 

strukturomvandlingseffekterna var påtagligt med ett negativt bidrag nära 60 %. Samtidigt var 

de statiska strukturomvandlingseffekterna mycket nära noll.         

Som visas i figur 9 föreligger också under den här perioden starka samband mellan tekniska 

bidrag till arbets- respektive koldioxidproduktiviteten. Sambandet är ännu tydligare när det 

gäller totala bidrag till produktivitetsutvecklingen.  . 

 

 

Figur 9. Samband mellan förändringar i arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet 1968-
1974 i svenska industribranscher 
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Perioden 1974-1979 
Den sista perioden i undersökningen är särskilt intressant eftersom den med undantag för det 

andra världskriget är den enda perioden i undersökningen under vilken koldioxidutsläppen 

faktiskt minskar. Perioden kännetecknas dessutom av den första egentliga ekonomiska krisen 



under efterkrigstiden. OPEC I år 1973 och det internationella valutasystemets sammanbrott 

1972 ses ofta som utlösande faktorer bakom 1970-talets kris.        

Koldioxidproduktiviteten förbättrades under perioden med 10 %, vilket alltså är mindre än 

under föregående perioder. Att utsläppen minskade i absoluta tal berodde alltså på att 

tillväxten samtidigt var ovanligt låg. Samtidigt var inombranscheffekterna historiskt sett 

extremt höga, med ett bidrag på nära 300 % till de totala koldioxidförbättringarna. Orsaken 

var troligen de stigande oljepriserna. Också de statiska omvandlingseffekterna var starka, med 

ett bidrag på nästan 17 %. Utsläppen kom alltså att allokeras till branscher som hade en hög 

koldioxidproduktivitet 1974. Däremot var de dynamiska struktureffekterna starkt negativa 

med ett bidrag på omkring minus 300 %. De negativa dynamiska struktureffekterna 

motverkade således den tekniska förändringen med nästan exakt lika mycket. Nettobidraget 

till koldioxidproduktivitetsförbättringarna utgjordes därför till största delen av statiska 

strukturomvandlingseffekter.  

Arbetsproduktivitetens utveckling var också remarkabla under perioden med sammanlagda 

försämringar på 25 %. Arbetsproduktiviteten minskade alltså under perioden. Av dessa 

utgjordes nästan 30 % av negativa inombranscheffekter. Samtidigt gav de statiska 

omvandlingseffekterna gav ett positivt bidrag på omkring 15 %, medan de dynamiska 

omvandlingseffekterna gav ett negativt bidrag på nästan 40 %.  

Under perioden fanns inga systematiska samband mellan arbetsproduktivitet och 

koldioxidproduktivitetsutvecklingen. 

 

Slutsatser 

Undersökningsperioden uppvisar relativt starka förbättringar av koldioxidproduktiviteten, 

vilket tveklöst visar att förbättrad koldioxidproduktivitet inte är ett fenomen som är historiskt 

har varit beroende av en aktiv klimatpolitik. Samtidigt har givetvis de absoluta utsläppen ökat 

markant vilket visar att absoluta utsläppsminskningar inte enbart kan åstadkommas genom 

tekniska förändringar. Ett av undersökningens huvudresultat är det funnits ett historiskt 

samband mellan branschernas bidrag till arbets- och koldioxidproduktivitetsförbättrande 

förändringar. Sektorer med stora bidrag till arbetsproduktiviteten har också starkt bidragit till 

en förbättrad koldioxidproduktivitet. Sambandet är kanske i första hand inte en fråga om att 

det är samma teknik som förbättrar de två olika formerna av produktivitet, utan snarare att 

undersektorer med en stor andel av arbetskraften också tenderar att stå för en stor andel av 

koldioxidutsläppen. 
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