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Abstract 

Background The aim of this thesis is to gain improved understanding of 
the income convergence between Finland and Sweden 1950-2000 with a 
focus on catch-up growth, wage formation, productivity growth, migration 
and structural change in a setting of structural and institutional differences 
on the factor markets. Earlier studies of Finnish and Swedish convergence 
has overlooked the international perspective and therefore missed the 
general European – US convergence during the period.  The perspective is 
that Finland and Sweden are converging towards the income leader (US) as 
predicted by the Solow-model.   
Methods The thesis utilises a comparative historical methodology. 

Furthermore, it uses descriptive times series analysis, pooled regression 
analysis and growth accounting, including shift-share analysis, as its 
quantitative tools. The construction of comparable datasets using source 
criticism is in turn essential for most of the quantitative analyses. 
Furthermore, historical narrative methods based on secondary sources are 
used for contextualising the results and for the analysis of institutional 
conditions and differences on the factor markets.   

Results Convergence of labour productivity levels between the two 
countries took place around 1970 and the gap was closed in the beginning of 
the 1990s. In contrast there was a slight convergence of the GDP per capita 
levels during the 1950 and 1960s which indicates that the Finnish growth 
during 1950-1960s was depending more on input of capital and labour than 
the Swedish one. This was also confirmed from the growth accounting. The 
convergence between the countries can be understood from the catch-up 
growth against the US where Sweden converged at 80 percent of the US 
productivity level in the early 1970s while the Finnish catch-up grow 
continued until the beginning of the 1990s.  Another crucial result is that we 
can’t find support for wage moderation for Sweden (as predicted by 
Eichengreen) as the labour share of the national income rises during the 
phase of Swedish catch-up growth.  Instead the labour share was constant 
and periodically falling in Finland.  In contrast with the view of the Finnish 
low interest rate policy during the Post-War period the actual real interest 
rate was lower in Sweden. There has also been a significant migration flow 
from Finland to Sweden especially from the 1950s to mid 1970s.   In the 
thesis we find a positive and significant relationship between wage and 
productivity differences on industry level between the countries. This means 
that labour that faced the highest wage differences and therefore had the 
highest motive to move was in the branches with highest productivity 
differences. This supports the conclusion that migration was leading towards 
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factor price convergence between the countries. From a theoretical point of 
view one can assume a positive relationship between wage and productivity. 
This relationship within the countries hold true only when was looked over 
time. We do not find any significant relationship between wage and 
productivity at given time. Productivity growth can therefore been taken out 
in falling relative prices instead of increasing wages. We also find support for 
this.  The shift-share analysis shows that there were higher gains for the 
productivity growth in reallocating labour on the Finnish labour market than 
in Sweden. This could be explained by the higher share of the labour in the 
agricultural sector as predicted by Peter Temin.   

 Conclusion The results show that the convergence between the countries 
can be understood from the catch-up growth against the USA and therefore 
the countries growth patterns should be viewed from an international (west 
European) perspective. If the countries growth rates are plotted against their 
income level 1950 both countries are well in line with other West European 
countries. This is to some extent in contrast with the view that has been put 
forward in the countries national economic historical writing where Finland 
is often since as a growth miracle while Sweden especially since 1970s is seen 
as a case of falling behind.  As shown in terms of labour productivity Sweden 
was following US at 80 percent of the US level since 1970. One can therefore 
argue that the Swedish growth after 1970 was of steady state character 
instead of falling behind.  This can be contrasted with the Finnish growth 
during the 1970-1980 which was still of catch-up character. One might also 
reconsider aspects of the two countries Post-War economic political models. 
The wage setting system in Sweden is seen by Eichengreen as a raw model 
for institutional setting in generating wage moderation. As shown one can 
not find support for wage moderation in Sweden. The low interest rate policy 
in Finland did not generate significant lower rent than in Sweden. 
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Förord 

När avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut är det dags att summera och 
tacka alla som bidragit till att lösa tankar och idéer har lyckats att gå från 
mer eller mindre läsvärda utkast till den fysiska produkt som ni nu håller i er 
hand. Först vill jag tacka Professor Emeritus Olle Krantz som var min 
handledare under ett flertal år. Hans skarpa sinne och enorma kunskaper 
var och är ovärderliga. Även om Olle bitvis var i Lund minskade inte hans 
engagemang och vilja att ge svar på såväl små som stora frågor. Olle fick mig 
också att på ett tidigt skedde inse vikten av ett komparativt perspektiv för att 
bättre förstå och tolka den svenska ekonomiska historien och även att 
Finland var ett intressant jämförelseobjekt. Detta har varit oerhört 
värdefullt. Docent Magnus Lindmark har varit både biträdande och de 
senaste åren även huvudhandledare. Dessa uppdrag har han skött på ett sätt 
som går långt utöver vad man som doktorand kan (och bör) förvänta sig. 
Magnus har hela tiden drivit på forskningsprocessen genom att dels genera 
nya frågeställningar och hypoteser men har också fått mig att se och tolka 
mina egna resultat på nya (bättre) sätt. Framförallt har han lagt ned tid och 
energi på detta arbete på ett sätt som inte ord räcker till att tacka för. Men 
ändå: tack! Doktor Lars-Fredrik Andersson har även han varit biträdande 
handledare under perioder av avhandlingsskrivandet. Han har ställt upp 
med allt från frågor kring Excel och S-Plus till källmaterial samt givit många 
goda synpunkter som förbättrat arbetet avsevärt. Professor Jan Ottosson och 
Lars-Fredrik Andersson opponerade på mitt slutmanus och kom med viktiga 
förslag på förändringar som starkt bidrog till avhandlingens slutgiltiga form. 
Janne har även under avhandlingsarbetets slutfas bidragit med goda 
synpunkter och uppmuntrande ord vilket har varit mycket uppskattat. 
Professor Lena Andersson-Skoog har läst och gett goda synpunkter. Detta 
tillsammans med hennes förmåga att se den stora bilden har varit till stor 
nytta. Även Helén Strömberg har i avhandlingens slutskede varit biträdande 
handledare och gett bra synpunkter på texten vilket har varit värdefullt. 
Även de disputerade kollegorna ställde i slutskedet upp (på kort varsel) och 
läste och gav synpunkter på min text. Tack till er alla! Jag vill även tacka 
Docent Sakari Heikkinen, Helsingfors, som opponerade på min 
licentiatuppsats. Ett stort tack till Professor Riitta Hjerppe som ordnade så 
att jag fick komma till Helsingsfors Universitet och presentera min 
forskning. Det var mycket uppskattat. Jag vill passa på att tacka Jukka 
Jalava vid Eurostat som hjälp mig med material rörande de finska 
nationalräkenskaperna samt Svante Prado vid institutionen för ekonomisk 
historia vid Göteborgs universitet för kloka synpunkter och trevliga 
sammankomster!  
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Tack till alla mina doktorandkollegor, såväl nuvarande som de som genom 
åren har lämnat vår fantastiska doktorandkör. Vi har varit ett bra gäng 
tycker jag! Anki och Fredrik var under lång tid följeslagare på 
forskarutbildningen. Tack för alla roliga stunder och kloka tankar ni delat 
med er till mig under åren. Det har jag verkligen uppskattat! Johan Örestig 
och Jonas Olofsson ska ha tack och bock för alla trevliga lunch- och 
kaffestunder. För att inte helt försvinna in i svensk och finsk löne- och 
produktivitetsstatistik har lördagsfotbollen och det fenomenala laget GAFF 
gett mig lite annat att tänka på. Tack till min familj för allt stöd och 
uppmuntran genom åren.  Jessica och Valter, tack för att jag har er. Det hade 
inte gått annars.  
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1 Inledning 

1.1 Problemområde  
Frågor kring konvergens eller divergens med avseende på ekonomisk tillväxt 
mellan olika länder har präglat den samhällsvetenskapliga debatten under 
lång tid. Trots en omfattande litteratur kring detta forskningsfält finns det 
anledning att närmare fördjupa några aspekter kring två av de länder som 
under 1900-talet har noterat en snabb ekonomisk tillväxt, men med stora 
skillnader utifrån ett upphinnarperspektiv. Sverige och Finland 
representerade under stora delar av 1900-talet nordiska motpoler med 
avseende på främst inkomster och tillväxt.  
    De finska inkomstnivåerna var betydligt lägre jämfört med de övriga 
nordiska länderna i början av 1950-talet. Fyrtio år senare var inkomst-
nivåerna i princip utjämnande. Samtidigt har bland andra Riitta Hjerppe och 
Jukka Jalava påpekat att orsakerna bakom konvergensen mellan länderna 
inte är tillräckligt beforskade.1 Hjerppe och Jalava framhåller att ytterligare 
studier av skillnader mellan de två länderna behövs för att öka förståelsen 
för konvergensen mellan länderna. Den ekonomiska betydelsen av 
migrationen från Finland till Sverige omkring 1970 är ett av flera områden 
som enligt Hjerppe och Jalava bör studeras. Likaså efterlyser de 
produktivitetsjämförelser mellan länderna samt studier av strukturella 
skillnader mellan ekonomierna.   
Vidare har den nordiska konvergensen sällan studerats mot bakgrund av 

konvergensen mellan Västeuropa och USA, trots att detta är ett av de mest 
dominerande ekonomiska fenomenen under efterkrigstiden.2 Detta kan även 
motiveras av den neo-klassiska tillväxtteorin som bygger på att länder 
konvergerar mot den teknologiska ledaren. Avhandlingen kommer därför att 
knyta an till ett antal förklaringsmodeller som förkommit då den europeiska 
upphinnartillväxten förklarats. Därmed kommer ländernas utveckling att 
ställas i relation till den internationella utvecklingen. 
 I den ekonomisk-historiska litteraturen har både institutionella och 

strukturella förklaringar kopplade till arbetsmarknaden diskuterats i 
samband med den europeiska konvergensen gentemot USA. Barry 
Eichengreen menar att löneåterhållsamhet (wage moderation) är en viktig 
faktor för att förklara den snabba europeiska tillväxten gentemot USA under 
1950- och 1960-talen.3 Löneåterhållsamheten höll vinstnivåerna uppe, vilket 
uppmuntrade investeringar. Detta ledde i sin tur till ökad produktivitet och 
tillväxt. Löneåterhållsamheten ses vidare som ett strategiskt spel med impli-

                                                             
1 Hjerppe & Jalava (2006), s. 49.   
2 Crafts & Toloni (1996), s. 8.  
3 Eichengreen (1996), s. 43 ff. 
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cita kontrakt mellan arbete och kapital, där löneåterhållsamhet accepterades 
av arbetstagarna i utbyte mot att ägarna återinvesterade istället för att dela 
ut vinster. När konsumtion avstods för högre framtida inkomster 
maximerades välfärden för båda parter.  
Förklaringar som betonar strukturella faktorer står delvis i motsättning 

till den institutionella förklaring som Eichengreen förespråkar. Ett exempel 
är Charles Kindlebergers analys som bygger på Arthur Lewis modell om 
”unlimited supply of labour”.4 Här betonas att så länge som tillgången på 
arbetskraft är riklig kan industrin öka sysselsättningen och därmed produk-
tionen utan att lönenivåerna stiger och hotar vinsterna.  
Även Peter Temin utgår från en strukturell förklaring och menar att skill-

nader i allokering av arbete mellan sektorer kan förklara skillnader i tillväxt-
takt mellan de europeiska länderna under efterkrigstiden.5 Genom att 
arbetskraften snabbt kunde flyttas från jordbruket till industrisektorn, där 
både produktivitetsnivån och produktivitetstillväxten var högre, ökade till-
växten. Detta kallas för överflyttningsvinster. Därmed ses strukturella för-
ändringar på arbetsmarknaden som drivande i konvergensprocessen.6  
Ur ett konvergensperspektiv är kapitalmarknaderna i princip lika viktiga 

som arbetsmarknaderna eftersom kapitalmarknaderna omallokerar och 
mobiliserar produktionsfaktorn kapital. Som Nick Craft och Gianni Toniolo 
påpekat gav valuta- och kapitalkontrollen under Bretton Woods-systemet 
vissa länder möjligheter att driva en lågräntepolitik för att därmed ge ytterli-
gare stimuli till investeringar vilket bidrog till konvergensförloppet.7 En ut-
gångspunkt för studien av kapitalmarknaderna och deras betydelse för 
ländernas konvergens är Michael Dooley, David Folkerts-Landau och Peter 
Gaber som har betonat perspektivet centrum-periferi i de internationella 
monetära systemen.8 De menar att länder i periferin efter 1945 ofta har valt 
en strategi som bygger på exportledd tillväxt som stöds av undervärderade 
valutor, kapitalkontroll samt officiella utgående kapitalflöden i form av 
reservtillgångar i centrumländerna. Detta leder i förlängningen till att perife-
rin övergår till att bli en del av centrum.  Kopplingen till konvergens går 
liksom hos Eichengreen via realkapitalbildningen. 
Tillväxtprocessen är nära förknippad med faktorrörlighet, det vill säga 

omallokering av arbete och kapital. Utbytet av arbetskraft inom Norden var 
som mest intensivt i och med den stora finska emigrationen till Sverige un-
der perioden 1950-1970.9 Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har 

                                                             
4 Kindleberger (1967), Lewis (1954). 
5 Temin (2002), s. 3. 
6 Temin (2002), s. 19. 
7 Crafts & Toniolo (1996), s. 24. 
8 Dooley et.al. (2004), s. 37. 
9 Lund & Ohlson (1999), s. 31. 



 

 3

inneburit att de nordiska medborgarna sedan 1954 kunnat flytta och arbeta 
obehindrat över nationsgränserna.10 Enligt Jeffrey Williamsson och Kevin 
O’Rourke ledde den stora migrationen från Europa till USA till en utjämning 
av faktorpriserna och till att reallöneskillnaderna mellan de två kontinen-
terna minskade. Med andra ord bidrog arbetskraftsomflyttningarna till kon-
vergens.11 På liknande sätt bör den finsk-svenska migrationen ha påskyndat 
den svensk-finska konvergensen av faktorpriser och BNP per capita. Dessa 
effekter har tidigare inte undersökts närmare.  
Löneskillnader antas driva omflyttningen av arbetskraft mellan sektorer 

och eftersom löneskillnader ofta antas avspegla produktivitetsskillnader blir 
arbetsmarknaden och dess allokeringsfunktion viktig i ett konvergens-
förlopp.   
Konvergenstillväxt knyter också an till Sveriges och Finlands nationella 

historieskrivningar eller självbilder. Den svenska utvecklingen brukar 
beskrivas som att landet genomgick en snabb industrialisering och blev ett 
av världens rikaste länder under perioden 1870-1970. Från 1970 beskrivs 
dock den ekonomiska utvecklingen ofta som mindre framgångsrik.12 
Orsaken anses ofta vara institutionella faktorer kopplade till den svenska 
modellen.13 Olle Krantz menar exempelvis ”att det inte är en orimlig hypotes 
att de institutionella faktorer (svenska modellen) som hindrade den 
anpassning och förändring som behövdes för relativ hög tillväxt och som 
med kraft kom att utöva inflytande efter 1970, började verka under tiden före 
1970”.14 Den svenska modellen var alltså unik i sin förmåga att hämma 
tillväxten.  
För Finlands del är det vanligt att betona den exceptionella tillväxten un-

der efterkrigstiden. Markus Jäntti och Juhana Vartiainen framhåller i sam-
manhanget den finska ekonomiska politiken som påtagligt framgångsrik 
under efterkrigstiden.15 Även Jari Eloranta m.fl. betecknar den finska 
utvecklingen under de senaste hundra åren i termer av ett ekonomiskt mira-
kel.16 Den finska modellen var enligt dessa forskare alltså unik i sin förmåga 
att skapa tillväxt.  
Efterkrigstidens finska och svenska tillväxt studeras alltså med 

utgångspunkt i problemområden som har identifierats inom nordisk 
ekonomisk historia. Även det internationella perspektivet med USA som 

                                                             
10 Lund & Ohlson (1999), s. 58. 
11 Se O’Rourke & Williamson (1999). Se Prado (2008) för en vidare diskussion.  
12 SOU 1993:16, s. 15. 
13 Henrekson m.fl (1996), s. 282. 
14 Krantz (2000), ss. 11 ff.  
15 Jäntti & Vartiainen (2009), s. 1.  
16 Eloranta m.fl. (2006), s. 22.  
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referens, liksom självbilderna, där det nationellt unika betonas är i 
sammanhanget viktiga utgångspunkter för avhandlingen.              

1.2 Syfte och frågeställningar 
Avhandlingen syftar till att undersöka den finsk-svenska konvergensen med 
fokus på lönebildning, produktivitetstillväxt, migration och struktur-
omvandling och mot bakgrund av å ena sidan strukturella och institutionella 
skillnader på arbets- och kapitalmarknaderna under perioden och å andra 
sidan upphinnartillväxten gentemot USA. Den tidsperiod som studeras är 
1950 till 2000. 
Då konvergens handlar om att komma ikapp det ledande landet ses 

konvergensprocessen inte bara som något som berör Finland och Sverige 
utan också som en process som berör de båda ländernas inkomster i förhål-
lande till USA. Alltså ställs de nationella och nordiska förklaringsmodellerna 
i relation till ett internationellt tillväxtmönster i vilket de nordiska länderna 
ingår i. I sammanhanget ses produktivitetsutveckling som avgörande liksom 
arbetsmarknadens funktion gällande strukturomvandling och överflyttning 
av arbetskraft från låg- till högproduktiva sektorer. 
 
De frågeställningar som skall undersökas är: 
 

i. Hur utvecklades inkomstnivåerna i Finland, Sverige 

och USA och kan detta förstås med utgångspunkt i 

neo-klassisk tillväxtteori? 

ii.  Hur har den funktionella inkomstfördelningen re-

spektive räntenivåerna i länderna utvecklats i för-

hållande till varandra? 

 
iii. Hur skiljer sig den finska arbetsproduktiviteten från 

den svenska och vad som kännetecknar sambandet 

mellan lön och produktivitet efter näringsgrenar 

inom samt mellan länderna? 

iv.  Hur har den gemensamma arbetsmarknaden bidra-

git till lönekonvergensen mellan Finland och Sve-

rige? 

v.  Hur omallokering på ländernas arbetsmarknader 

har bidragit till produktivitetstillväxt?  
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Den första frågan behandlar konvergensens kronologi och hur den kan tol-
kas utifrån neoklassisk tillväxtteori.17 Grunden i teorin är att ett lands in-
komstnivå bestäms av landets produktivitetsnivå, vilket bestäms av kapital-
intensiteten och tekniknivån. Tekniken är i sin tur inbäddad i kapital. Därför 
kommer arbetsproduktiviteten i de båda länderna att studeras och jämföras 
mot konvergensen av inkomstnivåer (BNP per capita). I teorin förutses också 
konvergens mot det land som har den högsta produktivitetsnivån, varför det 
är motiverat att studera ländernas utveckling i relation till USA. Frågan blir 
hur och om den finsk-svenska konvergensen kan ses vara uttryck för en 
gemensam konvergens mot den teknologiska ledaren USA. Med utgångs-
punkt i tillväxtteori ska även faktorerna bakom ländernas tillväxt analyseras 
med hjälp av så kallad tillväxtbokföring, eller growth accounting.  
Den andra frågeställningen behandlar hur faktormarknaderna kan ses i 

relation till konvergensprocessen. Utifrån avhandlingens teoretiska ram lyfts 
investeringar fram som den bakomliggande drivkraften bakom tillväxt och 
konvergens.  Som nämnts tidigare betonar Eichengreen löneåterhållsamhet 
som en viktig faktor bakom den höga investeringsnivån och i förlängningen 
upphinnartillväxten. Tillsammans med Pablo Vazques operationaliserar 
Eichengreen löneåterhållsamhet utifrån löneandelen, det vill säga arbets-
inkomstens andel av nationalinkomsten. Om löneåterhållsamhet förekom-
mer förväntas löneandelen att minska (eller åtminstone inte att stiga). Barry 
Eichengreen och Pablo Vazques finner stöd för ett sådant samband i en stu-
die av 24 OECD länder under perioden 1950-1988. De drar slutsatsen att 
löneåterhållsamhet var betydelsefull för att förklara tillväxten av invester-
ingar.18 Utifrån Eichengreens hypotes kring löneåterhållsamhet studeras 
därför den funktionella inkomstfördelningen i de båda länderna. I Barry 
Eichengreens och Torben Iversens genomgång av institutionella förutsätt-
ningar, som ska ha genererat löneåterhållsamhet på olika europeiska länders 
arbetsmarknader ses framförallt Sverige som en ”idealtyp”.19 Finland om-
nämns å andra sidan inte i länder genomgången. Eichengreen har dock inte 
testat förekomsten av löneåterhållsamhet för Sverige. Därmed blir en viktig 
del i avhandlingen att studera huruvida löneåterhållsamhet, i Eichengreens 
mening, kan påvisas.   
Även en förd lågräntepolitik kan ses som bidragande till konvergens-

processen då räntan, via någon form av reglering, blir lägre än om den har 
skulle ha satts fritt på en marknad. Detta skulle i sin tur uppmuntra inve-
steringarna och kapitalbildningen. Rörande kapitalmarknaderna studeras 
därför hur räntenivåerna har skiljt sig mellan länderna.  

                                                             
17Se  Solow (1956). 
18 Eichengreen & Vazquez (2000),  ss. 112-113.  
19 Se Eichengreen & Iversen (1999). 
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Den tredje frågeställningen behandlar produktivitetsnivåer och samban-
det mellan lön och produktivitet. Detta knyter å ena sidan an till det förvän-
tade sambandet mellan lön och produktivitet enligt neoklassisk teori. Å den 
andra sidan knyter frågan även an till Temins och Eichengreens förklarings-
modeller och därmed hur de inhemska strukturella och institutionella förut-
sättningarna på arbetsmarknaden bidrar till konvergens och kan därför 
också ses som ett indirekt svar på den andra frågeställningen.   
Den fjärde frågeställningen berör en annan central aspekt inom tillväxt- 

och handelsteorin, nämligen hur reallokering av produktionsfaktorer leder 
till faktorpriskonvergens mellan länder. I detta sammanhang blir frågan hur 
migrationen mellan länderna (omflyttning av produktionsfaktorn arbete) har 
påverkat reallöneskillnaderna mellan länderna. Därigenom studeras den 
gemensamma nordiska arbetsmarknadens betydelse för konvergensen 
mellan länderna över tid. Med utgångspunkt i den gemensamma 
arbetsmarknaden kan vi dessutom förvänta oss att löneskillnaderna bör 
utjämnas givet att arbetsmarknaderna är integrerade. Frågan blir om detta 
stämmer och vad som bestämmer löneskillnader inom och mellan länderna 
på branschnivå.  
Den femte och sista frågeställningen knyter direkt an till Temins tes gäl-

lande strukturella skillnader på ländernas arbetsmarknader och hur om-
allokering av arbetskraft bidragit till produktivitetstillväxt.  

1.3 Avgränsningar och definitioner 
Avhandlingens centrala avgränsningar är de följande. Den teoretiska ut-
gångspunkten är exogen tillväxtteori, den så kallade Solow-modellen. Det 
innebär att den faktor som ytterst bestämmer tillväxttakten, den tekniska 
utvecklingen, ligger utanför modellen. Modellen förklarar främst hur ett land 
närmar sig det ledande landets produktionsmöjlighetskurva. I Robert Lucas 
och Paul Romers grundläggande arbeten har så kallade endogena tillväxt-
teorier formulerats.20 Då dessa teorier bygger på antaganden om ökande 
marginalavkastning på investeringar i Research and & Development och 
humankapital syftar de främst till att förklara avsaknad av konvergens samt 
att förklara mekanismerna bakom den teknologiska utvecklingen. Då 
avhandlingen syftar till att förstå konvergensen, vilket i strikt mening 
handlar om att komma ikapp det ledande landet, snarare än den 
teknologiska utvecklingen i sig är en utgångspunkt i Solow-modellen och 
exogen tillväxtteori tillräcklig. Detta motiverar avgränsningen.   
Den kronologiska avgränsningen beror på att BNP per capita konvergen-

sen mellan Finland och Sverige börjar först efter det andra världskriget.21 

                                                             
20 Romer (1986) och Lucas (1988).  
21 Hjerppe & Jalava (2006), ss. 45 ff. 
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Gällande lönespridning avses löneskillnader i nominella och reala termer 
mellan sektorer och näringslivsgrenar inom och mellan länderna. Därmed 
studeras inte lönespridning inom sektorer till exempel med avseende på 
olika yrkeskategorier eller mellan hushåll. Inte heller löneskillnader mellan 
män och kvinnor studeras. Detta beror på att dessa analysnivåer inte kan 
kopplas till produktivitet och därmed inte heller till konvergens.  
Vidare studeras i de flesta fall löner före inkomstskatt, men efter att löne-

skatter som betalas av arbetsgivarna (till exempel arbetsgivaravgifter) är 
betalda. Detta motiveras dels som en kompromiss mellan arbetstagarnas och 
arbetsgivarnas perspektiv, där arbetstagarna främst ser till den disponibla 
inkomsten och arbetsgivarna främst ser till hela lönekostnaden. Dessutom 
finns ett praktiskt motiv till avgränsningen: jämförbara historiska data sak-
nas förutom på aggregerad nivå för de båda länderna och kan bara beräknas 
med en mycket stor arbetsinsats.22  
De sektorer och näringsgrenar som studeras är begränsade till de sektorer 

för vilka det finns jämförbara löne- och produktions- och arbetsinsatsdata 
för hela tidsperioden.  
Som exempelvis Kenworthy poängterat bygger många studier gällande 

lönebildningssystemen på olika kvantitativa mått som beskriver graden av 
centralisering och koordination av lönebildningen.23 Mått på graden av 
centralisering kommer dock inte att användas i föreliggande studie. Detta 
beror för det första på skäl som Kenworthy betonat; att det trots en teoretisk 
utveckling inom området fortfarande finns betydande skillnader mellan de 
mått som används. Detta leder till metodologiska problem rörande valet av 
mått. Då dessa mått sällan sträcker sig längre bakåt i tiden än 1970 måste 
egna index konstrueras, vilket bedömdes som en alltför omfattande uppgift. 
Utgångspunkten i föreliggande studie är snarare att tentativt behandla län-
dernas lönebildningssystem i relation till löne- och produktivitets-
utvecklingen. 
Konvergens innebär en rörelse mot större likhet och används i undersök-

ningen synonymt med ekonomisk konvergens, alltså att produktivitets 
och/eller inkomstnivåer per capita blir mer likartade. Synonyma begrepp är 
upphinnartillväxt (catch-up growth) och konvergenstillväxt. För att konver-
gens ska kunna ske måste det alltså finnas nivåskillnader mellan länderna i 
början av perioden. Dessutom ska dessa nivåskillnader utjämnas under peri-
oden, vilket innebär skillnader i produktivitetstillväxten. Då inkomst-
skillnaderna är utjämnade eller inte längre minskar har upphinnartillväxten 
upphört. Tillväxten som sker efter att inkomstnivåerna har konvergerat be-

                                                             
22  I Vikström (2002) ägnas en stor del av avhandlingen till beräkning av bruttolöner.  
23 Kenworthy (2001), ss. 57-58. 
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nämns steady state growth, i brist på en svensk synonym. Detta innebär att 
upphinnartillväxt är av temporär karaktär.   
Det äldre begreppet bransch används synonymt med begreppet närings-

gren och avser näringsgrenar inom tillverkningsindustrin.  

1.4 Metod och tillvägagångssätt 
Undersökningen är till stor utsträckning av hypotetisk deduktiv karaktär där 
frågor och hypoteser som bygger på ett neoklassiskt teoretiskt ramverk testas 
mot ett kvantitativt material. Den neoklassiska beskrivningen av ekonomin 
är en modellekonomi mot vilken den faktiska historiska utvecklingen jäm-
förs mot. På detta sätt kan den neoklassiska modellen fungera som en 
referenspunkt eller bench-mark mot vilken de faktiska skeendena analyse-
ras.  
Den första frågeställningen analyseras med utgångspunkt i neoklassisk 

tillväxtteori där inkomstnivån, alltså BNP per capita, är den empiriska 
utgångspunkten. Eftersom inkomstnivån är en funktion av arbetsprodukti-
viteten, mäts även den aggregerade arbetsproduktivitetens (BNP per arbetad 
timme) utveckling. För att undersöka den underliggande upphinnar-
tillväxten analyseras även Finland och Sveriges relativa arbetsproduktivitet 
gentemot USA. Eftersom arbetsproduktiviteten förklaras av ökade faktor-
insatser samt av den exogent givna tekniken beräknas även Sveriges och 
Finlands totalfaktorproduktivitet (TFP) med hjälp av så kallad tillväxt-
bokföring (growth accounting). 
Den andra frågeställningen undersöks dels kvalitativt och dels kvantitativt 

för arbets- respektive kapitalmarknaden. Den kvalitativa undersökningen 
går ut på att beskriva och identifiera arrangemang på faktormarknaderna 
som kan identifieras som de institutionella ramar som enligt Eichengreen 
krävs för upprätthållandet av löneåterhållsamhet. På liknande sätt under-
söks kapitalmarknaderna i termer av den förda ekonomiska politiken 
syftande till en låg räntenivå. Detta anknyter till Dooley, Folkerts-Landau 
och Gabers arbete. De kvantitativa undersökningarna fokuserar dels på 
löneandelens och dels på realräntenivåernas utveckling.   
Den tredje frågeställningen undersöks genom att sambanden mellan lön 

och produktivitet analyseras. För det första analyseras reallöneutveckling i 
förhållande till produktivitetsutvecklingen över tid på sektorsnivå.  För det 
andra studeras sambanden på näringsgrensnivå för ett antal tvärsnitt som 
täcker perioden. Detta görs dels genom att sambandet dels studeras över tid 
samt vid givna tidpunkter inom länderna.  
Den fjärde frågeställningen behandlas genom en beskrivning av flytt-

strömmarna mellan länderna. Därefter undersöks huruvida det fanns ett 
systematiskt samband mellan olika näringsgrenars produktivitets- och löne-
nivåer i Finland och Sverige. Ett positivt samband är förenligt att de löne-
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signaler som finsk arbetskraft mötte ledde till en produktivitetshöjande ef-
fekt av migrationen.  
Slutligen undersöks i hur stor utsträckning omallokering av arbetskraft 

har bidragit till den aggregerade produktivitetstillväxten i då båda länderna, 
vilket direkt knyter an till Temins diskussion. Undersökningen görs med 
hjälp av en så kallad shift-share ansats. Metoden innebär att man dekompo-
nerar arbetsproduktivitetstillväxten i en inombranscheffekt och i en shift-
effekt. Inombranscheffekten är den produktivitetstillväxt som skulle uppstå 
givet att allokeringen av arbete inte förändras mellan periodens början och 
slut. Shift–effekten fångar å andra sidan upp betydelsen av att arbetskraft 
flyttar mellan sektorer med olika produktivitetsnivåer (statisk effekt) och 
tillväxttakter (dynamisk effekt). Genom denna metod kan man beräkna ef-
fekterna på omflyttningar av arbetskraft mellan olika sektorer haft på 
produktivitetstillväxten vilket knyter an till Temins diskussion.  

1.5 Källor och källkritik 
I detta avsnitt diskuteras det källmaterial som avhandlingens empiriska 
undersökningar bygger på. Huvudsakligen används sekundärkällor såsom 
tryckt och publicerad statistik från ländernas statistiska centralbyråer, inter-
nationella organisationer såsom OECD och IMF samt uppgifter från länder-
nas historiska nationalräkenskaper (HNR). En övergripande källkritisk fråga 
rör de olika källornas jämförbarhet både mellan länderna och över tid, vilket 
inte minst har diskuterats rörande HNR.24  Inom det nordiska projektet 
kring historiska nationalräkenskaper publicerades ett flertal studier som 
berörde jämförbarheten mellan serier från huvudsakligen Sverige och 
Finland som länge hade de mest avancerade historiska national-
räkenskaperna bland de nordiska länderna.25 De metodologiska frågorna är 
dock för detaljerade för att närmare återges här. I praktiken måste studier 
baseras på befintliga serier.   
De uppgifter som använts för att beräkna skillnader i arbetsproduktivitet 

mellan länderna och i förhållande till USA har hämtats från Groningen 
Growth and Development Centre (GGDC) och deras Total Economy Data-
base.26 Gällande arbetsinsatsen är det viktigt att notera att uppgifterna för 
totalt antal arbetade timmar utgår från antalet sysselsatta och den genom-
snittliga arbetstiden per sysselsatt. Ett problem är att GGDC inte för något av 
länderna presenterar uppgifter för vare sig sysselsättning eller arbetstid 
mellan åren 1951 och 1958. Därför skapades ett arbetskraftsindex baserat på 

                                                             
24 Krantz (1994). 
25 Hjerppe & Kauppila. (1998) eller Kauppila & Kavonius (2002).  
26 Groningen Development center: www. Ggdc.nl. Total economy database. (2008-05-02). 
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sysselsättningen enligt ländernas HNR för att interpolera antalet sysselsatta 
mellan åren 1950 och 1959.  För Sveriges vidkommande uppkom inga skill-
nader då antalet sysselsatta jämfördes mellan de antal som beräknats från 
arbetskraftsindexet med uppgifterna från GGDC för år 1959.  
För Finlands vidkommande blev det totala antalet arbetade timmar år 

1959 cirka 5 procent högre då arbetskraftsindexet jämfördes med uppgif-
terna från GGDC. Detta förklaras sannolikt av att de finska historiska 
nationalräkenskaperna fram till 1960 presenterar arbetsinsatsen som antalet 
personår, vilket skapar en viss skillnad i jämförelse med antalet sysselsatta 
personer. Arbetskraftsindexet följer dock GGDC serien relativt väl. Proble-
met är därför främst en fråga om nivåskillnader och inte om skillnader i 
arbetsinsatsens tillväxt eller trendmässiga förändring.  
Det innebär att Finlands arbetsproduktivitetsnivå blir högre om GGDC-

data används i stället för den serie som är baserad på HNR för Finland. 
Eftersom GGDC-serien ansluter till officiell statistik har HNR-data använts 
som ett variationsindex som kopplas till arbetsinsatsen enligt GGDC-data år 
1959.   
Uppgifter gällande BNP, arbetskraftsinsats samt kapitalstockar är häm-

tade från ländernas nationalräkenskaper. Dessa uppgifter har legat till grund 
för de beräkningarna av faktorinsats och TFP:s bidrag till produktions-
volymen.   
Uppgifter gällande produktivitet på industribranschnivå har hämtats från 

Sveriges industristatistik (SOS Industri) samt för Finlands del från Statistisk 
årsbok för Finland. Dessa baseras på undersökningar av industrin och avvi-
ker ofta något från motsvarande uppgifter i nationalräkenskaperna. Det är 
dock svårt att avgöra om industristatistiken eller nationalräkenskaperna är 
mest tillförlitlig. Nationalräkenskaperna använder ofta icke redovisade me-
toder för att jämna ut de differenser som vanligen uppstår i förhållande till 
aggregat som kan beräknas på andra sätt. Detta kan påverka tillförlitligheten 
rörande enskilda näringsgrenar. Å andra sidan bygger inte industri-
statistiken på uppgifter för hela industriföretagspopulationen, utan inklude-
rar enbart arbetsställen av en viss minsta storlek (vanligen med minst fem 
eller tio anställda). Detta kan leda till skevheter för industrigrenar med 
många små arbetsställen.   
Sambanden mellan lön och produktivitet undersöks såväl över tid (kapitel 

7) samt för 5 tvärsnitt. I kapitel 7 undersöks sambanden över tid för ett antal 
sektorer (lönestatistiken beskrivs utförligare längre ned).  I kapitel 8 stude-
ras sambandet lön och produktivitet i fem tvärsnitt för åren 1955, 1965, 1975, 
1985 samt 1995. Detta görs både inom och mellan länderna. Ett källkritiskt 
problem har varit att foga samman lönestatistiken och produktivitets-
statistiken med varandra och mellan länderna. I den finska statistiken är inte 
lönestatistiken, i samma utsträckning som den svenska, kompatibla med 
varandra. Detta har lett till att bortfall av branscher måste göras då uppgifter 
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gällande antingen lön eller produktivitet har fattas för några branscher i 
något av länderna.  Även förändring i statistik har lett till att antalet 
observationer skiljer sig åt mellan de olika tvärsnitten. I tabell 1-1 visas 
antalet observationer för respektive tvärsnitt. 
 

Tabell 1-1 Antal observationer i respektive tvärsnitt 
 Sverige Finland 

1955 19 19 
1965 24 24 
1975 26 26 
1985 20 20 
1995 14 14 

   

 
För beräkningar av realräntor har för Sveriges del uppgifter rörande den 
nominella räntan hämtats från Waldenström.27 I detta sammanhang an-
vänds den korta ”riskfria” räntan, mätt som Riksbankens diskonto mellan 
1940 och 1982 och svenska 30 dagars statsskuldväxlar därefter.   
För Finlands vidkommande är räntan mätt som det finska diskontot från 

Statistisk Årsbok för Finland (1961 periodisk) tabell 149 och motsvarande. 
Den serie som används är ”I praktiken debiterade diskonträntor: 3 mån 
max” för perioden 1950 till 1987.28 Från 1988 är räntorna hämtade från 
OECD.29  
Realräntan beräknas som skillnaden mellan diskontot och den under-

liggande inflationen, beräknad både som KPI och investeringsprisindex. 
Konsumentprisindex (KPI) är för Sveriges del hämtat från Edvinsson och 
Söderberg.30 För Finland är konsumentprisindex 1950-1969 implicit beräk-
nad som kvoten mellan den privata konsumtionen uttryckta i löpande re-
spektive fasta priser.31 Mellan 1970 till 2000 är KPI hämtat från IMF.32  
Från källkritisk synvinkel kan det konstateras att den svenska räntan har 

tagits fram inom ramarna för ett större ekonomisk-historiskt forsknings-
projekt, medan de finska räntorna är officiella uppgifter som inte har varit 

                                                             
27 Waldenström (2007). 
28 Statistisk årsbok för Finland. 
29 OECD Main Economic Indicators, Volume 2009 Issue 8. 
http://www.swivel.com/data_sets/spreadsheet/1004974 
30 Edvinsson & Söderberg. (2007), nedladdningsbara data från Sveriges Riksbank. Notera att Edvinsson och 
Söderbergs serier överensstämmer med IMF The World Economic Outlook (WEO) Database April 2000 
svenska KPI från 1970 och framåt. 
31 Hjerppe (1996). 
32 IMF The World Economic Outlook (WEO) Database April 2000 samt The World Economic Outlook 
(WEO) Database April 2004. 
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föremål för vetenskaplig granskning. Uppgifterna betraktas ändå som tillför-
litliga och det kan konstateras att räntenivåerna i båda länderna ansluter väl 
till data från OECD.  
Investeringsprisindex har Sveriges del beräknats implicit som kvoten 

mellan investeringarna i löpande respektive fasta priser med data hämtade 
från Krantz och Schöns HNR.33 För åren 2000 till 2004 har motsvarande 
beräkning gjorts baserat på data från GGDC, Total Economy Database. För 
Finland är investeringsprisindex också implicit beräknad som kvoten mellan 
investeringarna uttryckta i löpande respektive fasta priser, med data häm-
tade från Hjerppe.34 För perioden 1999 till 2004 har motsvarande beräkning 
gjorts med data från GGDC, Total Economy Database.   
För att beräkna relativa löneskillnader har uppgifter gällande köpkrafts-

justerad respektive nominell växelkurs hämtas från den senaste versionen av 
Penn World Table 6.3. Liksom för GGDC handlar det om allmänt accepte-
rade data som regelbundet används i den internationella forskningen. 

1.5.1 Lönestatistik  
Lönestatistiken är för Sveriges del hämtad dels från SOS Löner samt från 
statiska meddelanden (AM 62). För Finlands vidkommande har denna stati-
stik hämtas från dels Social tidskrift samt FOS (Palkat). För de flesta åren 
och branscher har timlönen presenterats i materialet. För vissa sektorer har 
dock omräkningar till timlöner varit nödvändiga. Här presenteras dessa 
omräkningar sektor för sektor. 

1.5.2 Jordbruksarbetare  
Löner för jordbruksarbetare är hämtade från SOS Löner och presenteras i 
statistiken som medeltimlöner från 1973 och framåt för gruppen som helhet. 
Innan dess presenterades det enbart som löner för manliga jordbruks-
arbetare. Timlönen för manliga jordbruksarbetare var 14,16 kronor år 1973 
vilket kan jämföras med 14,08 kronor för gruppen som helhet. Då män utgör 
95 procent av den totala gruppen och medellönen för män relativt likartad 
den för gruppen som helhet har lönen för manliga arbetare använts för peri-
oden 1950-1972.  
För Finland presenteras lönestatistiken för jordbruksarbetare som dags-

lön samt separat för män och kvinnor under perioden 1950-1954. Därför har 
lönen beräknats som ett vägt medelvärde av dessa grupper. Från 1955 fram 
till 1984 har timlönen presenterats separat för män och kvinnor därför ett 
vägt medelvärde räknats fram för denna period.  

                                                             
33 Krantz & Schön (2007). 
34 Hjerppe (1996). 
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1.5.3 Gruv- och industriarbetare 
För Sverige finns timlönen för gruv- och industriarbetare presenterad för 
gruppen som helhet för hela perioden, varför inga omräkningar har gjorts.  
För Finlands vidkommande finns timlönen redovisad i lönestatistiken från 
1971 och framåt. För tidigare perioder är timlönen separat redovisad för 
Kvinnor och Män, varför en ny serie har beräknats som det vägda medel-
värdet mellan grupperna. 

1.5.4 Byggnadsarbetare 
1971 skedde en viss omklassificering av byggnadsarbetares löner i den 
svenska lönestatistiken.  Både den nya och den gamla klassificeringen är 
presenterad 1971 och skillnaderna mellan dessa två serier är marginella. År 
1971 var timlönen 18,70 kronor enligt den äldre klassificeringen medan tim-
lönen baserad på den nya klassificeringen var 18,68 kronor vilket gör att 
serierna är jämförbara. Under perioden 1950-1975 är enbart männens löner 
presenterade. År 1975 var männens löner 26,94 kronor per timme vilket kan 
jämföras med 26,86 kronor för gruppen som helhet. På grund av de små 
skillnaderna mellan männens löner och den totala genomsnittliga lönen har 
männens löner använts för den tidigare perioden.   
För Finlands vidkommande är timlönen för byggnadsgruppen som helhet 

presenterad från 1970 och framåt. Innan dess har medellönen beräknats som 
ett vägt medelvärde för olika yrkeskategorier inom byggnadssektorn.  

1.5.5 Handelsanställda 
Medellönen för arbetare inom handelssektorn finns presenterad som timlön 
från 1970 och framåt. Innan dess finns enbart statistik för olika grupper 
inom handelssektorn samt månads eller veckolöner. Löner för såväl arbetare 
inom den privata som den kooperativa sektorn är presenterade separat. Nya 
löner räknandes fram som ett vägt medelvärde utifrån sektorenas 
sysselsättningsandelar.  
Mellan 1950 och 1961 är lönerna presenterade som veckolöner samt som 

månadslöner för andra yrkeskategorier. Månadslönerna har beräknats till 
veckolöner och därefter har veckolönerna omräknats till timlöner. Utgångs-
punkten har varit Stig Tegles arbete om veckoarbetstidens utveckling.35  
I den finska statistiken finns enbart lönen presenterad för som månadslön 

fördelad på yrkeskategorier. En ny lön framräknad som ett vägt medelvärde 
har därför beräknats, varefter timlönen har räknats fram.  

                                                             
35 Tegle (1983), ss. 20 ff. 
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1.5.6 Bankanställda 
Uppgifter om månadslöner har hämtats från SOS (löner) för perioden 1950-
1976 var statistiken uppdelad i olika yrkeskategorier samt uppdelade för 
kvinnor och män. Därför har en ny månadslön beräknats som ett vägt medel-
värde därefter har timlönen räknats fram utifrån Tegles rapport.36    
Från den finska lönestatistiken har uppgifter gällande månadslöner för 

bankanställda hämtats. För perioden 1950 till 1969 är lönestatistiken upp-
delade på män och kvinnor separat varför en ny månadslön har beräknats 
och därefter omräknats till timlöner.  

1.5.7 Försäkringsanställda 
Liksom för banksektorn är lönestatistiken för perioden 1950-1976 uppdelad 
på olika yrkesgrupper och presenterad för kvinnor och män separat. Då upp-
gifter om löner saknas för åren 1957 och 1960 har dessa beräknats genom 
linjär interpolation.   
Från den finska lönestatistiken har uppgifter gällande månadslöner för 

försäkringsanställda hämtats. För perioden 1950 till 1969 är lönestatistiken 
uppdelade på män och kvinnor separat därför har en ny månadslön beräk-
nats och omräknats till timlöner.  

1.5.8 Huvudsakliga källor 
Sammanfattningsvis visas i tabell 1-2. de huvudsakliga källor som används i 
avhandlingen. I tabellen presenteras också centrala variabler med kommen-
tarer kring större bearbetningar av materialet. 
 
 
 

                                                             
36 Tegle (1983) ss. 20 ff. 
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Tabell 1-2 Översikt av avhandlingens huvudsakliga källor 

Källa Variabler Kommentarer 

Groningen Growth and Devel-

opment Centre (GGDC): Total 

Economy Database 

BNP per arbetad timme i 

Finland, Sverige samt USA. 

Antalet sysselsatta saknas båda 

länderna 1951-1958, och har 

därför interpolerats med upp-

gifter från ländernas HNR 

Krantz och Schön (2007) Deflatorer, produktivitet, 

sysselsättning, förädlingsvär-

den 

Investeringsprisindex är impli-

cit beräknad som kvoten mellan 

totala investeringar uttryckta i 

löpande respektive fasta priser  

Hjerppe (1996) Deflatorer, produktivitet, 

sysselsättning, förädlingsvär-

den 

KPI 1950-1970. Investerings-

prisindex är implicit beräknat 

som kvoten mellan totala inve-

steringar i löpande respektive 

fasta priser 

Nationalräkenskaperna för 

Sverige 

Kapitalstockar, arbetsinsats 

samt förädlingsvärden 

 

Nationalräkenskaperna för 

Finland 

Kapitalstockar, arbetsinsats 

samt förädlingsvärden 

 

Penn World Table 6.3 Nominell växelkurs Köp-

kraftsjusterad växelkurs 

 

SOS Löner Timlöner på sektor och 

branschnivå 

Omräkning till timlön har för 

vissa sektorer varit nödvändiga 

FOS Palkat Timlöner på sektor och 

branschnivå 

Omräkning till timlön har för 

vissa sektorer varit nödvändiga 

SOS Industri Förädlingsvärde per timme  

FOS Industri Förädlingsvärde per timme  

Statistisk årsbok för Sverige Migration mellan länderna, 

sysselsättning 

 

Statistisk årsbok för Finland Uppgifter om sysselsättning, 

diskontoräntan 

 

Edvinsson, R., Söderberg, J. 

(2007)  

Konsumetprisindex för Svergie  

Waldenström, D. (2007)  Diskontoränta för Sverige  

IMF The World Economic 

Outlook (WEO)  

Konsumetprisindex för Finland Från 1970 och framåt. 
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1.6 Tidigare forskning och avhandlingens kunskapsbidrag 
Avhandlingen knyter an till ett antal forskningsområden gällande långsiktig 
ekonomisk tillväxt, strukturomvandling och konvergens som forskning kring 
arbetsmarknadens funktionssätt på nationell nivå och för den gemensamma 
nordiska arbetsmarknaden. Här ska en genomgång av för avhandlingen 
centrala forskningsområden ges. Även en diskussion kring de nya perspektiv 
och resultat som avhandlingens syftar att bidra med till de olika områdena 
kommer att föras. 

1.6.1 Tidigare studier av konvergens  
En mängd studier av upphinnartillväxt och konvergens har gjorts i inter-
nationell ekonomisk historisk forskning. Här har inte minst Williamson och 
O’Rourke analyserat olika aspekter av faktorpriskonvergens mellan Europa 
och USA under 1800-talet.37  Denna process var enligt dem så omvälvande 
att de hävdar att det var under denna period som den globala ekonomin 
uppstod.38  
Williamson och O’Rourke ger arbetsmarknaden en framträdande position 

i processen, där omflyttningar av arbetskraft ses som drivande i faktorpris-
utjämningen.39 Sverige och de skandinaviska länderna lyfts fram av William-
son som exempel där migration mellan länder med utbuds- respektive efter-
frågeöverskott på arbetskraft ledde fram till en utjämning av löneskillnader 
mellan länderna från mitten av 1800-talet. Slutsatsen har dock kritiserats av 
Svante Prado som hävdar att reallönekonvergens skedde senare än vad Wil-
liamson hävdar.40 Historiska exempel visar alltså att vi kan förvänta oss 
faktorprisutjämning genom migration. Både Williamson och Prado förlägger 
dock processen till 1800-talet, medan studier av nordisk faktorprisutjämning 
genom migration inte har gjorts. På detta sätt bidrar avhandlingen till att 
fördjupa kunskapsläget.  
Inom nordisk ekonomisk historia har ett antal studier gjorts, som fokuse-

rat olika aspekter av svensk och finsk konvergens och integration. Finlands 
och Sveriges industriella genombrott gentemot Danmark har studerats av 
Olle Krantz. Han menar att ett industriellt genombrott skedde i Sverige om-
kring 1890 medan detta skedde först under mellankrigstiden i Finland.41 Det 
tidigare industriella genombrottet i Sverige kan ses som en förklaring till den 
divergens som skedde mellan länderna från slutet av 1800-talet. Vidare har 
Hjerppe studerat arbetsproduktivitetsskillnader mellan Finlands, Danmarks 

                                                             
37 Se bland annat O’Rourke och Williamson (1999). 
38 O’Rourke & Williamson (2002). 
39 Se bland annat Williamson (1995) samt Taylor & Williamson (1997). 
40 Prado (2008), ss. 51-53. 
41 Krantz (2001), s. 51. 
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och Sveriges industrisektorer under 1900-talet första hälft.42 Hon finner 
bevis för konvergens mellan ländernas industrisektorer, där Sveriges och 
Finlands industri växer snabbare än den danska. Även Ola Gryttens 
jämförelse av BNP per capita nivåer i de nordiska länderna under 1800-talet 
kan nämnas i sammanhanget.43    
Studierna avspeglar ett relativt typiskt fenomen inom nordisk ekonomisk 

historia. För det första behandlar de det industriella genombrottet och de 
fokuserar därmed perioden från mitten av 1800-talet till mellankrigstiden. 
För det andra behandlar de enbart nordisk konvergens. Den övergripande 
upphinnartillväxten mot USA har ofta förbisetts.  
Lars-Fredrik Andersson och Olle Krantz visar på konvergens gällande 

BNP per capita mellan länderna från omkring 1950 och att inkomsterna var 
utjämnade vid 1990-talets slut.44 Ländernas utveckling jämförs sedan mot 
genomsnittlig BNP för 16 andra industriländer. Sverige BNP utvecklades 
snabbare än genomsnittet från 1890, i samband med landets industriella 
genombrott, fram tills andra världskriget. Därefter utvecklades BNP 
långsammare än genomsnittet. För Finland å andra sidan är tillväxten något 
långsammare än genomsnittet fram till 1920-talet men därefter växte landet 
snabbare fram till 1940-tal. Sedan var tillväxten stabil gentemot övriga 
länder fram till 1970-talet då landets tillväxt blev betydligt snabbare än 
genomsnittet. Den övergripande kronologin med avseende på finsk-svensk 
konvergens är alltså känd, men som Hjerppe och Jalava påpekar har de 
underliggande drivkrafterna inte studerats.  
En studie som inte direkt berör konvergens eller arbetsmarknad, men som 

ändå har en relevans för den föreliggande studien är Hans-Olov Byquist 
analys av direktinvesteringar i Norden.45 Han hävdar att svenska invester-
ingar i Finland under 1960- och 1970-tal tillkom på grund av lägre löne-
kostnader och att de framförallt skedde i textilindustrin. De svenska direkt-
investeringarna i Finland skiljer sig från de övriga nordiska länderna efter-
som motiv relaterade till faktorkostnaderna spelade en större roll för att 
svenska företag skulle etablera sig där än vad fallet var i övriga Norden.46 
Därmed ansluter studien indirekt till de utgångspunkter som är centrala i det 
föreliggande arbetet. 
En studie som direkt behandlar finsk-svensk konvergens är Magnus 

Lindmarks och Peter Vikströms analys av den långsiktiga tillväxten mellan 
länderna både för den totala ekonomin liksom för industrisektorn.47 De visar 

                                                             
42 Hjerppe (2001), s. 86. 
43 Se Grytten (2004).  
44 Se Andersson & Krantz (2006). 
45 Se Byquist  (1998). 
46 Byquist (1998), ss. 79-80. 
47 Lindmark & Vikström (2003), s. 71 ff. 
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att den finska tillväxten för den totala ekonomin varit högre från 1950-talet, 
men att den finska industriella tillväxten var högre än den svenska från om-
kring 1920. Gällande graden av strukturomvandling är utvecklingen likartad 
i de båda länderna då omvandlingstakten ställs mot inkomstnivåer istället 
för mot tid. Detta indikerar att den ekonomiska utvecklingen har varit tämli-
gen likartad i de båda länderna men att kronologin skiljer sig åt. De finner 
även att TFP-utvecklingen inom ländernas industrisektorer var relativt lik-
artad, vilket de tolkar som att den finska industrin inte har legat efter den 
svenska gällande teknologi. Istället föreslår de att den finska industrins 
mindre storlek i förhållande till den totala ekonomin har inneburit att 
industrin bidrag till den aggregerade tillväxten kom senare än i Sverige. Även 
i Lindmarks och Vikströms studie är perspektivet att Finland konvergerar 
mot Sverige och därmed bortser de från ländernas konvergens mot USA. 
Ambitioner har funnits att skapa ett mer internationaliserat perspektiv på 

den nordiska utvecklingen. Studierna rör för det första ofta äldre tids-
perioder, såsom Prados studie av svensk konvergens gentemot Storbritan-
nien och USA under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft.48  För 
det andra använder flera studier jämförelseländer som inte är teoretiskt 
motiverade. Det är inte lämpligt att studera ett lands tillväxt mot en grupp av 
länder, eftersom teorin bara behandlar konvergens mot inkomstledaren. Att 
inkludera länder med lägre inkomstnivå i jämförelsegruppen skapar tolk-
ningsproblem eftersom dessa länder förväntas att konvergera mot det land 
som undersöks.   
Krantz har jämfört den svenska tillväxten med en grupp av länder från 

1870 till 2000 och konstaterar en svensk relativ nedgång från 1950 och 
framåt vilken förklaras av politiska faktorer.49 Implicit innebär förklaringen 
att Sverige måste ha haft en unik ekonomisk modell som direkt har förhind-
rat en effektiv allokering av produktionsfaktorer och förmågan att exploatera 
ny teknik. Bland annat mot den bakgrunden är de produktivitetsjämförelser 
som görs i föreliggande avhandling ett angeläget kunskapsbidrag.    
Hjerppe och Javala diskuterar den finska ekonomiska utvecklingen utifrån 

konvergens gentemot EU-15 och mot Sverige, där Finland konvergerade mot 
EU-15 länderna från 1920-talet fram till andra världskriget.50Därefter slä-
pade Finland efter och upplevde en konvergens från omkring 1980-talet. 
Konvergensen mot Sverige skedde efter 1950 och tog ordentlig fart under 
1970-talet.  
Arto Kokkinen, Jukka Jalava, Riitta Hjerppe och Matti Hannikainen 

analyserar Finlands konvergens gentemot såväl Sverige som EU-15 under 

                                                             
48 Prado (2008), ss. 27-28. 
49 Krantz (2002), ss. 83 ff.   
50 Hjerrpe & Javala (2006), s. 45 ff. 
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1900-talet, men fokus ligger främst på den finsk-svenska konvergensen och 
1900-talets senare hälft. Denna period bryts i sin tur ned i ytterligare tre 
delperioder (1945-1965, 1965-1980 samt 1980-2003). I förhållande till tidi-
gare studier ges en mer ingående analys av den finsk-svenska konvergensen 
framförallt då inte enbart BNP-nivåer och tillväxt studeras utan även arbets-
produktiviteten jämförs och olika sektorers (den primära, sekundära samt 
tertiära) bidrag till produktivitetstillväxten.51  
I föreliggande studie ska produktivitetsjämförelser göras på en än mer 

finfördelad branschnivå vilket ger fördjupad kunskap kring konvergens-
processen. Fokus i denna studie kommer att ligga på omflyttning av 
arbetskraft och dess betydelse för produktivitetstillväxt alltså inte sektorers 
bidrag som studeras i Kokkinen m.fl. Därmed kommer arbetsmarknadens 
betydelse för konvergensprocessen att belysas vilket inte gjorts tidigare. 
Kokkinen m.fl. har även perspektivet att Finland konvergerar mot Sverige 
och inte mot det ledade landet, vilket antas i Solow-modellen.   
Sammanfattningsvis kan det konstateras att svenska och finska studier 

gällande konvergens framförallt har utgått från jämförelse mellan länderna 
eller gentemot andra nordiska länder. I de internationella jämförelser som 
har gjorts ställs ofta ländernas utveckling mot en grupp av länder istället för 
mot det ledande landet.  

1.6.2 Tillväxtstudier i Sverige och Finland 
Peter Vikström har studerat svensk tillväxt och strukturomvandling under 
perioden 1870-1990.52 Under perioden 1920-1960 ökade tillväxttakten både 
för ekonomin som helhet och för industrin. Graden av strukturomvandling 
minskade dock vilket tolkas som att tillväxten blev mindre beroende av om-
allokering av produktionsfaktorer och att den i högre utsträckning drevs av 
en balanserad teknologisk utveckling.  
Vikström behandlar även frågan kring förutsättningar för tillväxt under 

efterkrigstiden. Vikström finner att graden av strukturomvandling inom 
svensk industri är relativ konstant under perioden trots att spridningen av 
bruttovinsterna, vilket ses som en indikator omvandlingstryck, ökar.  Detta 
kan tolkas som att resursallokeringen i den svenska ekonomin kom att fun-
gera allt sämre under perioden.  I sammanhanget lyfts skattesystemet, in-
rättandet av investeringsfonder och AP-fonder fram som institutionella för-
klaringar till förändringar i den funktionella inkomstfördelningen som i sin 
tur kan ha påverkat allokeringsmekanismernas i ekonomin. Vikström 
påpekar att detta är en hypotes. 53 

                                                             
51 Kokkinen m.fl. (2007), s. 169. 
52 Vikström (2002), kapitel 5. 
53 Vikström (2002), kapitel 6. 
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Josephson har studerat produktivitetsutvecklingen i svensk industri under 
perioden 1952-2001 branscher som kan beskrivas som arbetsintensiva, 
kapitalintensiva samt kunskapsintensiva.54 Tre faser gällande produktivitets-
tillväxt identifierats och dessa kopplas samman med makroekonomiska re-
gimer; Bretton Woods-systemet, fast växelkurs och flytande växelkurs. Dessa 
regimer ska i sin tur ses i termer av dess förmåga att skapa stabilitet och 
förutsägbarhet vilket är en förutsättning för en effektiv resursallokering.  
Under perioden 1952-1975 uppvisade svensk industri en mycket stark 

produktivitetstillväxt vilket sammanfaller med den svenska modellen. Från 
1975 och fram till 1992 sjönk produktivitetstillväxten Detta sammanföll med 
vad som kan beskrivas den svenska modellens sönderfall. Denna period 
karakteriserades av hög inflation och devalveringar. Efter 1992 tog tillväxten 
rejäl fart igen och en ny makroekonomisk regim med flytande växelkurser 
och inflationsmål etableras.55  
Den instabilitet som kännetecknar den andra makroekonomiska regimen 

med hög inflation och återkommande devalveringar lyfts ofta som orsaker 
till den långsammare TFP-tillväxten. Men Josephson vill även lyfta fram 
institutionella aspekter, framförallt den solidariska lönepolitiken, i den före-
gående makroekonomiska regimen för att förklara denna nedgång.  Den 
kapitalintensiva industrin, bland annat stålverken, kännetecknades av skal-
fördelar och produktivitetsutvecklingen i denna bransch hänger samman 
med hur efterfrågan på branschens produkter utvecklades. Då graden av 
kapacitetsutnyttjande samtidigt antas stiga då efterfrågan ökar, stiger pro-
duktiviteten. Då den solidariska lönepolitiken syftade till att sätta lön efter 
en genomsnittlig produktivitet snarare än lön efter branschens produktivitet 
kom branscher med hög produktivitet (vilka de kapitalintensiva branscherna 
tillhör) att få en relativt sett lägre lön. Därmed skapades övervinster vilket i 
sin tur skapade incitament för att återinvestera. Detta ledde fram till att 
investeringar riktades mot fortsatt kapacitetsutbyggande inom befintlig pro-
duktion istället för investeringar som syftade till att utveckla nya produkter. 
Produktionen kom därför att segmenteras och branschen kom att uppleva 
strukturella problem när efterfrågan på stål sjönk och den globala 
konkurrensen ökade från 1970-talet.   
Liksom Vikström lyfter Josephson fram hur institutionella arrangemang 

påverkat resursallokeringen och därmed tillväxtförloppet för svensk eko-
nomi under den studerade perioden.   
I denna avhandling belyses och analyseras tillväxten i ett konvergens-

perspektiv samtidigt som exempelvis graden av kapitalkontroll jämförs mel-
lan länderna.  Om liknade regleringar och institutioner kan påvisas, sam-

                                                             
54 Josephson (2005), s. 173.  
55 Josephson (2005), s. 200.  
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tidigt som tillväxtförloppen skiljer sig mellan länderna talar detta för att 
konvergenstillväxten är det förklarande fenomenet till förändringar i den 
långsiktiga tillväxttakten.   
Jalava har i ett antal artiklar studerat tillväxt och strukturomvandling i 

Finland. Fokus ligger på införandet och spridningen av stora tekniska system 
såsom elektriciteten och IKT och hur dess betydelse för produktivitets-
tillväxten i den finska industri.56 Jalava har även studerat kapitalets bety-
delse för den finska ekonomiska tillväxten för perioden 1975- 2001.57 Vidare 
visar han produktivitetstillväxten och strukturomvandlingens betydelse för 
BNP-tillväxten under perioden 1860-2005. Då produktivitetstillväxten var 
olikartad i olika sektorer kom detta att leda till en strukturomvandling och 
att strukturomvandling snarare kan ses om en effekt av ekonomisk tillväxt 
än dess orsak.58  
Gemensamt för flera av tillväxtstudierna i både Sverige och Finland är att 

tillväxtförloppen sällan ställs i relation till den internationella utvecklingen. 
Från analytisk synvinkel innebär det svårigheter att avgöra vilka institu-
tionella faktorer som har påverkat tillväxtförloppet.         

1.6.3 Den nordiska arbetsmarknaden  
Peder Pedersen och Marianne Røed har i en forskningsöversikt analyserat 
studier kring den gemensamma nordiska arbetsmarknaden utifrån frågan 
kring migrationsströmmar mellan de nordiska länderna.59 En slutsats från 
genomgången av de olika studierna är att det varit pull-faktorer i mottagar-
ekonomin (Sverige) som varit drivande bakom migrationsflödena.  De 
poängterar att flödena i den intra-nordiska migrationen ökade då antalet 
vakanta arbetstillfällen i Sverige var som störst. De menar därmed att flytt-
strömmarna på den nordiska arbetsmarknaden i stor utsträckning varit 
efterfrågestyrda. 
Efterfrågefaktorer kan inte ses som en tillräcklig förklaring till för-

ändringar i de intra-nordiska flyttströmmarna, framförallt inte mellan Fin-
land och Sverige. Större migrationsströmmar förklaras av att arbetskrafts-
brist i Sverige sammanföll med ett överskott på arbete i Finland under 1960- 
och tidigt 1970-tal.  Det generella mönstret bakom migrationen kan därför 
enligt författarna förklaras av att utbudsöverskott på arbete i Finland 
(arbetslöshet och strukturomvandling) har ökat pressen för migration. 
Denna migration har sedan frigjorts när efterfrågan på arbete har ökat i Sve-

                                                             
56 Jalava (2004)  samt Jalava & Pojhala (2007). 
57 Aulin-Ahmavaara & Jalava (2003).  
58 Jalava (2007), se kapitel 2. 
59 Pedersen & Røed (2008), s. 39. 
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rige. Därför bidrog arbetskraftsmigrationen från Finland till Sverige att 
minska obalanserna på ländernas arbetsmarknader.60  
Peter Fischer och Thomas Straubhaar framhåller att skapandet av en 

gemensam nordisk arbetsmarknad inte ledde till någon massmigration mel-
lan de nordiska länderna.61 Trots stora inkomstskillnader mellan Finland 
och Sverige länderna under 1950- och 1960-talet valde de flesta finländare 
att stanna kvar i hemlandet (sic!). Istället har flyttströmmarna mellan de 
nordiska länderna minskat i storlek gentemot in- och utvandring till och från 
utomnordiska länder. De menar liksom Pedersen och Røed att migrationen 
mellan de nordiska länderna främst varit efterfrågestyrd. Konvergensen 
mellan länderna har enligt författarna främst drivits fram via ökad handel 
som till stor del substituerat arbetskraftsmigration. Då de nationella eko-
nomierna blivit mera likartade gällande produktionsstruktur och produkti-
vitet har motiven för en omfattande omallokering av produktionsfaktorer 
minskat. Även ökad handel kan substituera migrationen till en stor del. 62  
Vidare har Eskil Wadensjö studerat migrationsströmmar från Danmark, 

Finland och Norge till Sverige under perioden 1956 till 1967 utifrån nivån på 
arbetslöshet såväl i hemlandet som i Sverige.63 För Danmark finner han ett 
positivt samband mellan arbetslöshet hemma och migrationsströmmar till 
Sverige. Finland och Norge upplever å andra sidan ökad migration då arbets-
lösheten sjunker i Sverige. Detta samband är också betydligt starkare för 
Finland än för Norge. Wadensjö menar att då strukturell arbetslöshet existe-
rar (vilken han menar är fallet för Finland) styrs variationer i migration 
främst av förändringar i sysselsättning i destinationslandet, i detta fall Sve-
rige. 
Nyberg studerar brutto- respektive nettoströmmarna av migrationen 

mellan länderna mellan 1962 och 1977 där relativa löneskillnader, arbets-
löshet och antalet vakanta arbetstillfällen testas.64 Den finska migrationen 
till Sverige, menar Nyberg, förklaras i större uträckning av sysselsättnings-
variabler såsom arbetslöshet och antalet vakanta arbetstillfällen än vad skill-
nader i lönenivåer gör. Variationen av nettomigrationen förklaras till 15 pro-
cent av relativlöneskillnader, finska arbetslösheten förklarar 35 procent me-
dan antalet vakanta arbetstillfällen i Sverige förklarar upp till 50 procent av 
flyttströmmarna. Den huvudsakliga slutsatsen i denna studie är att brutto-
utflyttningen från Finland främst berodde på arbetsmarknadssituationen i 
Finland medan arbetslösheten i Finland hade en viss effekt om denna stude-

                                                             
60 Pedersen & Røed (2008), s. 40. 
61 Fischer & Straubhaar (1996), s. 135. 
62 Fischer & Straubhaar (1996), s. 114. 
63 Se Wadensjö (1976). Här citerad från Pedersen och Røed (2008), s. 31. 
64 Se Nyberg (1980).  
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rades med en tids förskjutning. Nyberg menar vidare att den finsk-svenska 
migrationen är omfattande trots Finlands höga välfärdsnivå och att 
avsaknaden av institutionella hinder mellan länderna och den geografiska 
och kulturella närheten mellan länderna är viktiga för att förklara den höga 
graden av migration.  
Hitella studerar flödet i migration mellan alla nordiska länder under 

perioden 1963 till 1975. Fluktuationerna i flyttmönster mellan Finland och 
Sverige förklaras av arbetslöshet i Finland under en fyraårsperiod samt an-
talet vakanta arbetstillfällen i Sverige. När antalet arbetslösa i Finland steg 
med 100 personer ökade migrationen till Sverige med 45 personer över en 
fyraårsperiod. Om antalet vakanta arbetstillfällen i Sverige ökade med 100 
platser så ökade däremot migrationen från Finland till Sverige med 72 per-
soner. 65  Detta stödjer tesen att det byggs upp ett migrationstryck under en 
period av ökad arbetslöshet i Finland som sedan frigörs när efterfrågan på 
arbete stiger i Sverige.  
Hitella menar vidare att finländare är mer flyttbenägna än övriga nordiska 

medborgare.66 Detta kan förklaras av den snabba strukturomvandling landet 
genomgick vilket innebar att arbetskraften redan rörde sig mellan branscher 
och inom landet. Detta bör enligt Hitella ha underlättat mobiliteten även till 
Sverige. Han finner också ett svagt men positivt samband mellan migration 
och utjämning av reallöneskillnader.  
Som Pedersen och Røed framhåller så är det främst drivkrafterna bakom 

migrationen som har undersökts.67 Ett av avhandlingens bidrag är visa hur 
migrationen mellan länderna har påverkat faktorpriskonvergensen och där-
med bidragit till den allmänna ekonomiska konvergensen mellan länderna.  

1.6.4  Arbetsmarknadsrelationer och lönebildning 
Ett omfattande forskningsfält som avhandlingen knyter an till handlar om 
arbetsmarknadsrelationer och institutionella arrangemang på arbets-
marknaden gällande lönebildning.68 Detta är ett brett och mångdisciplinärt 
forskningsfält där bland annat frågor gällande arbetsmarknadens organi-
sationer, förhandlingssystem, arbetsmiljö och arbetsrätt har behandlats.69 
Gällande löneskillnader kan en grov indelning av förklaringsmodeller göras, 
där marknadsförändringar och institutionella förklaringar ofta ställs mot 
varandra.70  Vad gäller marknadsförklaringar lyfts förändringar i utbud och 

                                                             
65 Hitella (1978). 
66 Angivet citat Pedersen och Røed (2008), s. 33. 
67 Pedersen och Røed (2008), s. 21. 
68 Några exempel på svenska studier i denna tradition är De Geer (1986), Johansson och Magnusson (1998), 
och Johansson (1989), Murhem (2003), Calmfors och Driffill (1988). 
69 Elvander (2000). 
70 För en översikt Blau & Khan (1996). 
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efterfrågan på arbete fram som centrala drivkrafter bakom förändring i löne-
strukturen.71 En annan typ av förklaringar betonar institutionella faktorer 
gällande lönebildning och organiseringsgrad som centrala för att förklara 
löneskillnader inom länders arbetsmarknader.72 Detta perspektiv går även 
igenom i den svenska diskussionen och kommer att behandlas i anknytning 
till undersökningen gällande löneskillnader på ländernas arbetsmarknader.73 
Vad gäller arbetsmarknadsrelationer pekar Elvander ut ett antal teore-

tiska perspektiv däribland institutionell ekonomi och arbetsmarknads-
regimer. Christer Lundh utgår från dessa perspektiv i sin studie av den 
svenska arbetsmarknadens utveckling.74 I hans studie knyts ett institutio-
nellt perspektiv gällande den svenska arbetsmarknadens organisering sam-
man med den strukturanalytiska traditionen. Grundtanken är att ett antal 
arbetsmarknadsregimer, vilken definieras som de grundläggande institutio-
nerna på arbetsmarknaden, har avlöst varandra. Detta förlopp hänger sam-
man med de strukturcykler som Lennart Schön identifierat.75   
Enligt den strukturanalytiska modellen genomgår ekonomin en omvand-

lingsfas där nya innovationer sprids genom ekonomin. Detta påverkar hur 
företag organiserar sin produktion. I och med denna omvandling utsätts 
även den rådande arbetsmarknadsregimen för ett ökat omvandlingstryck. I 
samband med att en ny strukturcykel börjar kan man också enligt Lundh se 
att det ”med en vis eftersläppning också har skett en förnyelse av de institu-
tionella arrangemangen på arbetsmarknaden”.76  
Lars Magnusson har diskuterat hur förutsättningarna för den svenska 

modellen, gällande arbetsmarknadens organisering och institutionella 
uppbyggnad, påverkats av den så kallade tredje industriella revolutionen, 
tjänstesamhällets framväxt och globaliseringen av ekonomin.77 Diskussionen 
handlar till stor utsträckning om dels hur lönebildningsmodellerna har 
påverkat tillväxten och dels hur dessa har påverkats av förändringar i 
ekonomin.78   
Lundh diskuterar i en forskningsöversikt rörligheten på den svenska 

arbetsmarknaden. Där visar han att flyttströmmarna inom landet ökade från 
mitten av 1950-talen fram till 1970-talet. Dessa flyttströmmar gick från gles-
bygd till tätbygd och storstadsområdena där de expanderande industrierna 

                                                             
71 Goldin & Margo (1992). 
72 Fortin & Lemiux (1997). 
73 Se exempelvis Svensson (1995) för en betoning av utbud och efterfrågeförklaringar. Hibbs & Lockning 
(1995) för en institutionell ansats. 
74 Lundh (2000), ss. 14-15.  
75 Schön (2000). 
76 Lundh (2002), s. 37. 
77 Magnusson (2000; 2006). 
78 I detta sammanhang använder Lundh begreppet transaktionskostnader. Se Lundh (2009) för en 
diskussion kring kollektivavtalssystemets utveckling 1906-1960 och dess påverkan på transaktionskostnader.   
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fanns. Arbetskraftsbristen och tillkomsten av arbetsmarknadsstyrelsen 1948 
lyfts fram som faktorer vilka kan ha bidragit till en ökad rörlighet på arbets-
marknaden.79  Flyttningar över läns- och församlingsgränser minskade 
sedan från mitten av 1970-talet för att sedan öka under 1980-talet fram till 
mitten av 1990-talet för att därefter ligga på en stabil nivå. De minskade 
löneskillnaderna kopplade till den solidariska lönepolitiken kan ses som en 
bidragande orsak till den minskade rörligheten. Då de centrala avtalen 
monterades ned under 1980-talen med ökade löneskillnader som följd, 
ökade också rörligheten på arbetsmarknaden.80 I denna avhandling ligger 
fokus på rörlighet mellan länderna. Effekterna av omallokeringar på av 
arbetskraft kommer dock fångas upp via shift-share analysen. Detta handlar 
då om omflyttning mellan sektorer och omflyttning mellan länderna. 
Det finns en omfattande litteratur gällande utformandet av löne-

bildningen och institutionella arrangemang på arbetsmarknaden och hur 
dessa kan kopplas till makroekonomisk utveckling och tillväxt. Denna litte-
ratur ligger ofta i gränslandet mellan statsvetenskap och nationalekonomi.81  
Traxler har exempelvis studerat olika grader av centralisering och koordine-
ring av löneförhandlingar i Europa leder till löneåterhållsamhet.82 Han fin-
ner att lönekostnadstillväxten har konvergerat vilket kopplas samman med 
införandet av EMU och den antiinflationistiska penningpolitiken.  
I en annan studie visar Traxler och Brandl att lönekostnadstillväxten 

mellan den tyska metallindustrin och metallindustrin i de olika Nordiska 
länderna konvergerar under perioden 1973-2004. Såväl ekonomiska fakto-
rer, (konvergens av inflationstakter), som koordinering av löneutvecklingen 
där Tyskland varit normbildande lyfts fram.83  Detta ställs dock inte i rela-
tion mot Eichengreens tes, där löneåterhållsamhet kopplas mot invester-
ingar och kapitalbildning, och konvergens. 
Sven Oskarsson har bland annat behandlat hur de institutionella arran-

gemangen på länders arbetsmarknader blir mer likartade eller konvergerar 
då länderna utsätts för ett likartat omvandlingstryck, globaliseringen. Han 
finner ett svagt stöd för att konvergens gällande lönebildningen ska ha skett i 
den utsträckning som framhållits i globaliseringsdebatten. 84  
Denna avhandling har ett längre historiskt perspektiv där de institutio-

nella arrangemangen främst diskuteras med avseende på löneåterhållsamhet 
kopplat till Eichengreens hypotes.  

                                                             
79 Lundh (2006), s. 38. 
80 Lundh (2006), ss. 52-53 
81 Howell (2003), Öberg & Svensson (2005), Magnusson & Ottoson (2001) för översikter.   
82 Traxler (2001). 
83 Traxler (2009).  
84 Oskarsson (2003).  
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1.7 Avhandlingens fortsatta disposition 
I kapitel 2 presenteras avhandlingens teoretiska ramverk den neoklassiska 

tillväxtteorin och Solow-modellen. Solow-modellen har en central plats för 
förståelse för hur konvergenstillväxt kan analyseras och där produktivitets-
tillväxt blir av stor vikt.  Då lönen antas avspegla arbetsproduktiviteten inom 
den neoklassiska teorin blir därmed arbetsmarknaden och omallokering 
centralt. Därför kommer just sambanden mellan lön och produktivitet att 
beskrivas tillsammans med diskussion kring hur produktionsfaktor-
omflyttning antas leda till faktorprisutjämning.  
I kapitel 3 studeras konvergensen mellan Finland, Sverige och USA utifrån 

Solow-modellen. Därför kommer de faktorer som lyfts fram i tillväxtteori 
som centrala för tillväxten att studeras närmre med hjälp av tillväxt-
bokföring.  
I kapitel 4 kommer de institutionella förutsättningarna på ländernas 

faktormarknader att beskrivas. För arbetsmarknadernas vidkommande 
handlar detta om vi kan identifiera institutionella lösningar som är förenliga 
med Eichengreens tes rörande löneåterhållsamhet. För att undersöka huru-
vida löneåterhållsamhet genererats kommer därefter löneandelens utveck-
ling i de båda länderna att studeras.  Kapitalmarknaderna kommer att berö-
ras utifrån den förda ekonomiska politiken i de bägge länderna. I samman-
hanget blir frågan hur räntan i de båda länderna utvecklats.  Ur ett 
konvergensperspektiv blir faktorprisernas utveckling viktiga utifrån hur de 
kan ha påverkat investeringarna. Därför kommer slutligen investeringarnas 
andel att jämföras mellan länderna. 
I kapitel 5 behandlas migrationen mellan länderna och den gemensamma 

arbetsmarknaden. Där kommer migrationens storlek och förändring över tid 
att beskrivas. En genomgång av tidigare undersökningar kring migration 
mellan länderna kommer att göras. Även en diskussion kring metodologiska 
problem med dessa undersökningar kommer att föras. Slutligen görs en 
jämförelse mellan ländernas prisnivåer och växelkursförändringar kopplat 
till migrationsflöden mellan länderna.  
Kapitel 6 behandlar det långsiktiga sambandet mellan lön och produkti-

vitet i de båda länderna för olika sektorer. Dels undersöks hur reallöne-
utvecklingen på sektorsnivå följer konvergensförloppen mellan länderna. 
Därefter undersöks sambanden mellan lön och produktivitet samt samban-
den mellan produktivitetstillväxt och relativ prisförändringar.    
I kapitel 7 studeras sambanden mellan lön och produktivitet på en mer 

finfördelad branschnivå utifrån fem tvärsnitt. Först studeras sambandet lön 
och produktivitet över tid. Därefter jämförs löne- och produktivitets-
skillnader mellan länderna i de fem olika tvärsnitten och sambandet testas i 
en regressionsmodell. Slutligen testas sambandet mellan lön och produkti-
vitet i med hjälp av en pooled regressionsmodell 
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I kapitel 8 kommer strukturella skillnader på länders arbetsmarknader 
och betydelsen av omflyttningar av arbetskraft för produktivitetstillväxten 
att analyseras med hjälp av en så kallad shift-share analys.  
Kapitel 9 avslutar med en sammanfattning och diskussion av resultaten. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Den neoklassiska tillväxtmodellens begränsningar och 
antaganden  

I detta kapitel beskrivs den neoklassiska teoribildningen eller modellen och 
dess utgångspunkter gällande lönebildning och konvergens. Teorins 
utgångspunkter är antaganden om prefekt information, att individen gör 
rationella val och att företagen vinstmaximerar. Från bland annat ekono-
misk-historiker har det påpekats att antagandena är grova förenklingar av 
verkligheten.  Att individer gör rationella val kritiseras ofta då exempelvis 
rådande kulturella normer eller informella institutioner ofta påverkar indi-
videns val. Även antagandet om perfekt information kritiseras ofta, bland 
annat med utgångspunkt i att marknadstransaktioner ofta kännetecknas av 
asymmetrisk information och transaktionskostnader. Teorins förenkling kan 
å andra sidan ses som dess styrka då den ger tydliga prediktioner kring 
grundläggande samband mellan bland annat lön och produktivitet samt 
visar på mekanismerna bakom ekonomisk tillväxt och konvergens på lång 
sikt. Fördelen är att teorin erbjuder ett sammanhållet teoriramverk för ana-
lyser av både lönebildning och tillväxt. Eftersom teorin ger tydliga prediktio-
ner kring samband mellan de olika variablerna möjliggörs hypotestest. Efter 
beskrivningen av den neoklassiska modellen kommer några av modellens 
viktigaste begränsningar att diskuteras och hur dessa hanteras i avhand-
lingen.   

2.1.1  Arbetsmarknaden i den neoklassiska tillväxtmodellen 
Utgångspunkterna i den neoklassiska teorin är att individer är rationella och 
maximerar nytta utifrån sina preferenser.1 Vid sidan av antagandet om 
perfekt och fullständig information perfekt och fullständig information antas 
aktörer vidare vara pristagare, varför en enskild aktör inte kan påverka priset 
på en vara eller en faktorinsats. Lönen, priset på arbete, bestäms på samma 
sätt som andra varor. Således fungerar arbetsmarknaden, enligt teorin, som 
alla andra marknader. 
Också företag antas vara pristagare, det vill säga att de anställer arbete 

efter den lön som sätts exogent på arbetsmarknaden. Företaget producerar 
varor och tjänster med hjälp av produktionsfaktorerna arbete (L) och kapital 
(K), vilket beskrivs i produktionsfunktionen: 
 
1. ),( LKfY =  

                                                             
1 Nedanstående genomgång är baserad på Mankwin (2002). 
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där Y är mängden varor som produceras och K och L mängden kapital och 
arbete som används i produktionen. Företaget säljer sedan sina produkter 
(Y) till priset (P) och anställer arbete till lönen (W) och hyr kapital till räntan 
(R). 
Då företagen maximerar sin vinst kommer således beslutet att anställa 

mera arbete eller hyra in mer kapital att bestämmas av hur detta kommer att 
påverka företagets vinst. Då kostnaden av att anställa yttrligare en enhet 
arbete bestäms av lönen kommer vinsten att påverkas på följande sätt: 
 
2.  ∆ vinst = ∆ intäkt - ∆ kostnad, eller 

3. WMPLPvinst ∆−×=∆  

 
Intäkten bestäms av hur mycket marginalproduktiviteten förändras då yt-
terligare en enhet arbete används (MPL) och av priset (P) för varan. För att 
maximera vinsten kommer efterfrågan på arbete för företaget att vara  
 
4. WMPLP =×  

Samma princip gäller företagens efterfrågan på kapital. Därför kommer fö-
retagen att efterfråga produktionsfaktorer till dess att deras marginal-
produktivitet är lika med deras ersättning. Detta kan aggregeras till hela 
ekonomin och beskrivas i den funktionella inkomstfördelningen, det vill säga 
den fördelningen av arbets- och kapitalinkomsten. Den funktionella 
inkomstfördelningen i Sverige och Finland kommer att undersökas vidare i 
kapitel 4.  
För att beskriva fördelningen av arbets- och kapitalinkomst kan vi an-

vända oss av den så kallade Cobb-Douglas produktionsfunktion:  
 

5. αα −
==

1
),( LAKLKfY  

där A beskriver den teknologiska nivån, vilken är en effektivitetsparameter 
för både kapital och arbete och där α är en konstant mellan noll och ett som 
visar kapitalinkomstens andel av nationalinkomsten. 
  

Kapitalinkomsten kan beskrivas som: 

       6. YKMPK α=*  
 

och arbetsinkomsten som  
 
    7. YLMPK )1(* α−=  
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Alltså beror både kapital- och arbetsinkomsten på respektive marginal-
produktivitet samt vilken mängd av respektive produktionsfaktor som an-
vänds. Utifrån Cobb-Douglas produktionsfunktion kan då 
marginalproduktiviteten för arbete beskrivas som: 
 

         8. ααα −−
−= LAKMPL )1(  

 
medan marginalproduktiviteten för kapital är 
 

         9. αα −−
=

11LAKMPK  
 

Detta innebär att om mer kapital används vid given mängd arbete så ökar 
arbetets marginalproduktivitet medan kapitalets marginalproduktivitet 
sjunker.  Samtidigt gäller det motsatta om mer arbete används vid given 
mängd kapital. Då både kapital och arbete kännetecknas av fallande 
marginalproduktivitet kan inte en ökad insats av dessa faktorinsatser på lång 
sikt förklara produktivitetstillväxt. På lång sikt drivs produktivitetstillväxten 
av teknisk utveckling vilket innebär att A ökar vilket också ökar både kapita-
lets och arbetets marginalproduktivitet proportionellt. Det är alltså A eller 
effektivitetsparametern som på lång sikt kan förklara produktivitets-
tillväxten.  
Om produktionsfunktionen är av Cobb-Douglas typ kan marginal-

produktiviteten för produktionsfaktorerna skrivas som: 

            10. LYMPL /)1( α−=  

och 
         11. KYMPL /α=  
 

Marginalproduktiviteten för arbete är proportionellt med mängden varor 
som produceras per arbetare och marginalproduktiviteten för kapital är pro-
portionellt med mängden varor som produceras per enhet kapital. 
Som påpekats tidigare kommer lönen att vara lika med marginal-

produktiviteten. Alltså är lönen beroende på den genomsnittliga arbets-
produktiviteten. Löneskillnader kan därför förklaras i termer av skillnader i 
produktivitet. Om en sektor har en snabbare produktivitetsutveckling i jäm-
förelse med den övriga ekonomin bör vi förvänta oss en snabbare löneut-
veckling i denna sektor.  
Detta behöver dock inte leda till löneskillnader på lång sikt. Då denna 

sektor kan erbjuda högre lön bör således fler arbetare söka sig till den med 
ett ökat utbud av arbete som följd. Detta innebär också att lönen i denna 
sektor pressas ned. De andra sektorerna måste då höja sina löner för att 
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kunna bibehålla sin arbetskraft. Alltså: om arbetskraften är rörlig kommer 
löneskillnader att på lång sikt utjämnas. 
Produktivitetstillväxt i en sektor behöver alltså inte på sikt leda till relativt 

högre lön utan kan istället ta sig uttryck i en relativprisförändring. 
Produktivitetsökningar leder ofta till fallande priser.2 Som beskrivits ovan 
kommer lönerna i ett jämviktsläge att vara lika för olika industrier givet att 
arbetarnas skicklighet ”skills” är desamma. En produktivitetsökning i en 
bransch leder till en löneökning för ekonomin som helhet och vi får en relativ 
prisförändring och en omallokering av arbete och kapital mellan sektorer 
som följd.3 I en studie kring löne- och produktivitetstillväxt i Australien 
mellan 1978 och 1993 finner Lowe ett svagt samband mellan produktivitets-
tillväxt och lönetillväxt medan sambandet produktivitetstillväxt och 
produktlön är starkare.4 Alltså tenderar tillväxt i produktivitet att visas i 
relativprisförändringar snarare än i förändringar av relativlöner. 
Produktivitetsnivån för ekonomin som helhet är dock avgörande för 
reallönenivån i ekonomin.  
I kapitel 3 studeras bland annat hur faktorinsatsen i Sverige och Finland 

utvecklas, i kapitel 4 studeras den funktionella inkomstfördelningen medan 
sambanden mellan produktivitet, lön och relativpriser kommer studeras i 
kapitlen 6 och 7.   

2.1.2  Produktivitet och sysselsättning 
Omallokering av arbetskraft mellan sektorer får konsekvenser för den 
aggregerade produktivitetstillväxten. Salter visar i sin studie av 
Storbritannien och USA:s industri under 1900-talets första hälft att 
branscher med en relativt högre produktivitetstillväxt också hade en mer 
gynnsam kostnadsutveckling. Dessa branscher upplevde dels fallande 
relativpriser och därmed en ökad efterfråga på sina produkter vilket i sin tur 
innebar att deras produktionsvolym växte snabbare än genomsnittet.5 Även 
sysselsättningstillväxten var för dessa industrier högre än genomsnittet. Det 
fanns alltså ett positivt samband mellan produktivitetstillväxt och 
sysselsättningstillväxt. Å andra sidan växte inte lönerna snabbare i dessa 
industrier och därmed kunde Salter inte påvisa något tydligt samband 
mellan produktivitetstillväxt och lönetillväxt på branschnivå. Salters resultat 
tyder på att lönerna sätts exogent på arbetsmarknaden och företagen väljer 
att anställa arbetskraft utifrån den givna lönenivån.  

                                                             
2 Ljungberg (1990), s. 67. 
3 Lowe (1995), s. 35. 
4 Lowe (1995), s. 41. 
5 Salter (1969). 
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Det positiva sambandet mellan produktivitetstillväxt och sysselsättning 
ska ses som en empirisk observation sin inte behöver vara giltig under alla 
tidsperioder. Appelbaum och Schekat visar istället att det positiva sam-
bandet mellan sysselsättning och arbetsproduktivitet som Salter observerade 
under det tidiga 1900-talet på senare tid snarare är negativt.6 Andersson 
visar i sin studie av OECD-länderna under perioden 1980 till 2002 att det på 
medellång sikt (5-15 år) fanns ett negativt samband mellan 
arbetsproduktivitetstillväxt och sysselsättningstillväxt men att det på lång 
sikt (>15 år) inte fanns något samband mellan dessa variabler. 7 
Det negativa sambandet kan enligt Andersson förklaras av skillnader i in-

satser av arbete och kapital. Om insatsen av kapital ökar snabbare än till-
växten av sysselsättningen kommer arbetsproduktiviteten att öka. På kort 
och medellång sikt kommer alltså arbetsproduktiviteten att öka om syssel-
sättningen växer långsammare än kapitalinsatsen. Som diskuterats tidigare 
kännetecknas både kapital och arbete av fallande marginalavkastning, varför 
insatsen av kapital kommer att fortsätta tills marginalproduktiviteten är lika 
med produktionsfaktorns faktorinkomst. Som också nämndes tidigare 
kommer produktivitetstillväxten på lång sikt att drivas av teknisk utveckling 
eller total faktorproduktivitetstillväxt.  Givet att denna produktivitetstillväxt 
är faktorneutral kommer produktivitetstillväxten på lång sikt inte att på-
verka sysselsättningen.8 
Gällande sambandet mellan arbetsproduktivitet och sysselsättning mellan 

sektorer påverkas detta dels av olika möjligheter till produktivitetstillväxt 
och dels av olika pris- och inkomstelasticiteter för de olika sektorerna. Ex-
empelvis lyfter Andersson fram jordbruket där han finner ett negativt sam-
band mellan arbetsproduktivitets- och sysselsättningstillväxt. Produktivitets-
tillväxten har drivits av att kapital har substituerat för arbete, vilket har lett 
till produktivitetstillväxt samtidigt som sysselsättning har minskat. Detta 
kan jämföras med tjänstesektorn där branscher med låg arbetsproduktivitet 
haft en positiv sysselsättningstillväxt.9 
Skillnaderna förklaras av pris- och inkomstelasticteterna för de olika 

sektorernas varor. Varor från jordbruksektorn har varit mindre känsliga för 
pris- och inkomstförändringar, vilket har inneburit att efterfrågan på dessa 
produkter har ökat långsamt trots att priserna har fallit. Produktivitets-
tillväxten i jordbruket har lett till fallande priser men efterfrågan på dessa 
produkter har inte ökat i proportion med prisfallet. Detta har inneburit att 
färre personer har kunnat producera den efterfrågade mängden varor. Alltså 

                                                             
6 Appelbaum & Schekat (1995), ss. 606-607. 
7 Andersson (2006), s. 31. 
8 Andersson (2006), s. 32. 
9 Andersson (2006), s. 39 ff. 
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har produktivitetstillväxten varit arbetsbesparande. Produktiviteten inom 
tjänstesektorn har inte utvecklats i samma takt som i jordbruket eller indu-
strin. Men konsumtionen av tjänster har vuxit snabbare än konsumtionen av 
varor. Detta innebär att efterfrågan på tjänster stigit. Denna efterfrågeökning 
kan förklaras av att i takt med att inkomsterna stiger så ökar konsumtionen 
av tjänsternas andel av inkomsten. Ju rikare vi blir desto mer tjänster köper 
vi relativt sett.10  
Då både sysselsättningen inom den primära sektorn och industrin fallit 

under de senaste årtiondena beror den aggregerade sysselsättningstillväxten 
främst på tjänstesektorns expansion. Detta kan ses i termer av Baumols lag, 
vilken innebär att relativpriserna i sektorer där arbetsproduktivitet är svå-
rare att uppnå, över tid kommer att stiga tillsammans med en ökad syssel-
sättnings andel.11 Delar av tjänstesektorn karakteriseras av arbetsintensiv 
produktion. Därmed är det svårt att substituera arbete mot kapital, alltså att 
öka kapitalintensiteten.  Detta innebär att produktivitetstillväxt blir svårare 
att uppnå i denna sektor jämfört med andra. Detta kommer då att leda till 
högre relativpriser. Efterfrågan på dessa tjänster har ökat (då inkomsterna 
stigit) trots stigande relativpriser vilket har inneburit ökad sysselsättning 
inom tjänstesektorn.  
Det faktum att produktiviteten ökat långsammare i den sektor som haft 

högre sysselsättningstillväxt kan förklara det negativa sambandet mellan 
arbetsproduktivitet och sysselsättning som har observerats.12 Om vi åter-
knyter till resonemangen kring produktivitet och lön som diskuterats ovan, 
bör lönerna i en lågproduktiv sektor (för att någon ska finna det intressant 
att arbeta i denna sektor åtminstone lönemässigt) öka i ungefär samma takt 
som den allmänna löneutvecklingen. Detta komplicerar förhållandet mellan 
produktivitet och lön mellan olika sektorer. Som vi sett tidigare så förväntas 
ett positivt samband mellan arbetsproduktivitet och lön. Sambandet kan 
dock vara svårare att fastslå mellan sektorer, då en svag 
produktivitetstillväxt inte kan leda till en alltför långsam löneutveckling om 
sektorn skall kunna attrahera arbetskraft. I stället för förändring i löne-
utveckling, så kan olika sektorers produktivitetsutveckling märkas i relativ-
prisförändringar. Även allokering av arbetskraft påverkas av detta. Om lönen 
stiger så bör vi förvänta oss att mer arbete söker sig till den sektorn men hur 
efterfrågan på arbete ser ut beror också på om substitution av arbete mot 
kapital är möjligt, samt hur efterfrågan på de olika sektorernas varor och 
tjänster förändras i takt med att priserna (relativt sett) och inkomster för-

                                                             
10 Andersson (2006), s. 50ff. 
11 Se Baumol (1967). 
12 Andersson (2006), s. 55. 
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ändras. Därmed blir sambandet mellan lön och produktivitet mer svårtolkat. 
Sambanden mellan produktivitets-, lönetillväxt och relativprisförändringar 
kommer som nämnts tidigare att studeras i kapitel 6.   

2.2 Tillväxt och konvergens i den neoklassiska tillväxt-
modellen 

Solow-modellen bygger på antagandet att det råder konstant skalavkastning. 
Med det menas att en viss procentuell ökning av produktionsfaktorerna leder 
till en lika stor ökning av den totala produktionen. Detta innebär att det to-
tala antalet arbetare inte påverkar sambandet mellan produktionsvärde per 
arbetare. Istället kan produktionsfunktionen (1) skrivas som produktions-
värdet per arbetare:  

13. )/(/ LKfLY =  

vilket också är produktiviteten per arbetare eller arbetsproduktiviteten. Ut-
ifrån Solow-modellen avgör kapitalintensiteten arbetsproduktiviteten. Där-
med blir kapitalackumulationen det centrala för att förklara ekonomisk till-
växt och kapitalintensitetens utveckling kommer att studeras i kapitel 3. De 
två faktorerna som påverkar kapitalstockens tillväxt är investeringar samt 
kapitalförslitning. För att kapitalstocken ska växa måste helt enkelt inve-
steringarna vara större än kapitalförslitningen. Investeringsnivån är således 
central för att förklara kapitalackumulationen och därmed inkomstnivån och 
investeringarna kommer studeras i kapitel 4. 
För att kunna investera så måste en del av inkomsterna per arbetare spa-

ras och detta kan beskrivas i en konsumtionsfunktion: 
 

14. YCS )1( −=  

där S är lika med nivån på sparandet (vilket har ett värde mellan 0 och 1) och 
C står för andelen konsumtion av inkomsten. I en enkel form kan den totala 
inkomsten i ett land (Y) användas till konsumtion (C) samt investeringar (I). 
Det som inte används till konsumtion är lika med investeringar vilket utifrån 
ekvation 14 leder till slutsatsen att sparande är lika med investeringar.  
Utifrån antagandet om avtagande avkastning som beskrivits tidigare 

kommer inte en ändlös kapitalackumulation att pågå. I takt med att mäng-
den kapital ökar så kommer alltså inte produktionsvädret att öka i samma 
utsträckning. Ekvation nummer 15 visar att investeringarna per arbetare är 
lika med andelen sparande. Efterfrågan på investeringar per arbetare kan 
beskrivas som en funktion av mängden kapital per arbetare. 
 
 15. )(ksfi =  
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Nivån på sparandet (S) bestämmer alltså allokeringen av produktionsvärdet 
mellan konsumtion och investeringar. För varje nivå av k är produktions-
värdet en funktion av mängden kapital per arbetare f(k), investeringarna 
bestäms av nivån på sparandet samt mängden kapital per arbetare sf(k). 
Konsumtionen bestäms då av skillnaden mellan produktionsvärdet och inve-
steringarna, (f(k)-sf(k)). 
Förändring i kapitalstocken (∆k) kan alltså beskrivas som skillnaden mel-

lan investeringar och kapitalförslitning. 
 
 16. kksfk −=∆ )(  

 
I takt med att kapitalstocken växer kommer investeringarna att öka, men 

en större kapitalstock innebär också att mer kapital måste bytas ut, alltså en 
högre kapitalförslitning. Kapitalackumulationen kommer på lång sikt att 
söka sig mot en steady state nivå på kapitalstocken. Detta kan ses som den 
långsiktiga jämvikten. Steady state kännetecknas av att investeringarna och 
kapitalförslitningarna är lika stora vilket leder till att kapitalstocken är kon-
stant över tid.  
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Figur 2-1 Sambandet mellan investeringar, kapitalförslitningar och ste-
ady state 
 

 
Källa: Mankvin 

Nivån på sparandet är det avgörande för nivån på kapitalstocken i steady 
state tillsammans med nivån på konsumtionen. Ett högre sparande innebär 
en lägre konsumtion. Därför måste även steady state-konsumtionen be-
stämmas. Produktionsvärdet eller inomsten (y) per arbetare definieras som 
f(k*) där k* är lika med steady state kapitalstocken. Eftersom vi befinner oss 
i steady state kommer investeringar att vara lika med kapitalförslitningen, 
ϑk. Vi kan då sätta f(k*) = y och ϑk* lika med i. Vi får då ekvationen: 
 

 17. ∗∗
−=∗ kkfC ϑ)(  

 
 

Alltså är steady state konsumtionen lika med det som blir över av steady 
state output efter det att kapitalförslitningen är ersatt. Så det finns en nivå 
på kapitalstocken som maximerar konsumtionen, k*gold. Vid golden rule of 
capital” är marginalproduktiviteten av kapitalet lika med kapital-

Investering och 

kapitalförslitning 

Kapital per arbetare 

Kapitalförslitning 

K* K*gold 
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förslitningen så därför tangerar MPK produktionsfunktionen då lutningen 
för MPK är densamma som för kapitalförslitningen.  
I den grundläggande Solow-modellen kan inte kapitalackumulationen 

förklara långsiktig tillväxt. Ett ökat sparande ökar tillväxten tillfälligt och 
ekonomin kommer att söka sig mot en ny långsiktig jämvikt där kapital och 
output är konstanta. För att förklara ihållande ekonomisk tillväxt så inklude-
ras befolkningstillväxt samt teknisk utveckling. Antag att befolkningen växer 
i takten n. Detta innebär att om befolkningen växer så måste fler arbetare 
dela på kapitalstocken alltså kommer mängden kapital per arbetare att 
minska. Förändringen i kapitalstocken blir beroende av investeringar, 
kapitalförslitning samt befolkningstillväxten. Det kan skrivas som  
 
 18. knik )( +−=∆ ϑ  

 
Detta innebär att för att uppnå steady state måste investeringar täcka upp 

för kapitalförslitning samt tillföra nytt kapital till de nya arbetarna.  
Enligt Solow-modellen är det på lång sikt endast teknisk förändring som 

på sikt kan öka produktionsvärdet per arbetare, så steady state-tillväxt är 
lika med tillväxten i effektiviteten. Balanserad tillväxt uppnås då värdet på 
insatsfaktorer växer i samma takt. Alltså kommer output per arbetare och 
kapital per arbetare att växa i samma takt vilket innebär att kapital i förhål-
lande till produktionsvolymen är konstant.  

2.2.1 Konvergens mellan länder i den neoklassiska tillväxt-
modellen 

Utifrån Solow-modellen bestäms skillnader i inkomster mellan länderna av 
skillnader i kapitalstockens storlek. Om vi har två länder med olika kapital-
stockar så kommer landet med lägre kapitalstock (givet att de två länderna 
har samma långsiktiga steady state) att växa snabbare och komma ikapp det 
rikare landet varvid konvergens uppstår. Detta beror på att kapital har en 
högre marginalproduktivitet i landet med lägre inkomst kapital är en 
jämförelsevis knappare resurs.13 
Givet att kapital kan röra sig över landets gränser så bör vi förvänta oss att 

kapital söker sig från det rikare landet som har lägre marginalproduktivitet 
på kapital till landet med lägre inkomst och högre marginalproduktivitet på 
kapital. Detta pågår till dess att kapitalstockarna är lika stora och marginal-
produktiviteten är densamma. Därmed är avkastningen på kapital lika mel-
lan länderna. Detta leder till att inkomstskillnaderna mellan länderna för-
svinner.  

                                                             
13 Se exempelvis Abramovitz (1986) för en studie gällande konvergens.  
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Förutom att kapital är rörligt kan vi tänka oss en situation där arbete flyt-
tar mellan länderna. Vi tänker oss två länder: land1 och land2. Om reallöne-
nivån skiljer sig åt mellan länderna, låt säga att lönen är högre i land2, så 
finns det motiv för arbetare i land1 att flytta. Detta innebär att utbudet av 
arbetskraft i land1 kommer att minska. Därmed kommer reallönnivån att öka 
eftersom arbete blir en mer knapp resurs än tidigare. I och med att arbete 
minskar ökar marginalproduktiviteten på arbete för den arbetskraft som är 
kvar. Det omvända gäller i land2 då utbudet av arbete istället ökar och 
reallönen pressas nedåt. I takt med att mer arbete blir tillgängligt sjunker 
marginalproduktiviteten.  Om inga hinder gällande migration finns kommer 
således migrationen av arbete att pågå till dess att marginalproduktiviteten 
för arbete är lika i de båda länderna.14 Migrationen mellan Finland och 
Sverige kommer att beskrivas i kapitel 5 och löne- och 
produktivitetsjämförelse mellan länderna kommer att göras i kapitel 7.  
Faktorutjämning kan också ske genom handel. Land1 kan exportera arbete 

och importera kapital genom att exportera arbetsintensiva varor och impor-
tera kapitalintensiva varor. Det är teoretiskt möjligt att sådan handel leder 
till utjämning av faktorpriserna utan att vi har någon faktorrörlighet. I prak-
tiken är det dock svårt att se handel som ett perfekt substitut för faktor-
omflyttning. Med handelshinder som höga transportkostnader och tullar, 
skillnader i resurstillgångar och teknologisk nivå gör det svårt att uppnå total 
faktorkonvergens.15  
På lång sikt beror tillväxt enligt Solow-modellen på teknisk förändring el-

ler totalfaktorproduktiviteten. Produktionsfaktorernas respektive den total 
faktorproduktiviteten bidrag för den ekonomiska tillväxten kommer att stu-
deras i kapitel 3. 
I enlighet med Solow-modellen beror skillnader i produktivitet på  skill-

nader i kapitalstockens storlek. Då kapital som nämnts ovan kännetecknas 
av fallande marginalproduktivitet antas kapitalet ha högre marginal-
produktivitet i ett land med mindre kapitalstock (och inkomst) och därmed 
kommer kapitalet att ha en högre avkastning. Kapital söker sig från ett land 
med relativt hög kapitalstock till ett land med lägre. Alltså ökar kapital-
intensiteten i mottagarlandet och vi får konvergenstillväxt. Detta pågår tills 
marginalproduktiviteten är densamma i båda länderna. Även omflyttning av 
arbete leder till konvergens då arbete lämnar landet med lägre reallönenivå. 
Utbudet av arbete kommer då att minska och marginalproduktiviteten på 
arbete höjs. Det omvända gäller i mottagarlandet. Denna process pågår tills 
vi har fått en faktorutjämning. Även handel kan leda till utjämning av faktor-
priser. 

                                                             
14 Krugman & Obstfeld (2000), ss. 161-162.  
15 Krugman & Obstfeld (2000), ss. 163-164. 
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En annan viktig faktor rörande konvergens handlar om teknisk överföring 
i form av export av realkapital. Konvergenstillväxt kan också ses i termer av 
teknisk överföring då ny och effektivare teknik och nya sätt att producera 
flyttas mellan länderna.16 Arbetskraftens utbildningsnivå är en viktig faktor 
för att förstå konvergenstillväxt då en högre utbildad arbetskraft enklare kan 
ta till sig ny teknik och nya produktionssätt. Även institutionella faktorer 
som äganderätt och en fungerande rättsstat är av betydelse för att invester-
ingar ska göras i ett land.   
Lundborg menar att för att förstå effekterna av arbetskraftsmigration 

måste denna sättas in i ett institutionellt sammanhang.17 En distinktion bör 
enligt honom göras mellan en mer oreglerad arbetsmarknad av amerikansk 
typ och en mer reglerad västeuropeisk av arbetsmarknad. På den mer oregle-
rade arbetsmarknaden kan immigranterna lättare finna arbete genom att 
erbjuda sin arbetskraft till en lägre lönenivå än den inhemska arbetskraften.  
Detta sätter en press nedåt på lönerna då utbudet av arbetskraft ökar. På en 
mer reglerad arbetsmarknad av den nordiska typen begränsas detta genom 
exempelvis kollektivavtal. Då lönerna är mer stela nedåt kan inte immigre-
rade arbetare genom att ställa lägre lönekrav komma in i landet. Därmed 
kommer storskalig immigration att hindras. Därför kommer dessa institu-
tionella lösningar att påverka/reglera arbetskraftmigrationen. Större om-
flyttningar kommer därmed att ske då arbetsmarknaden kännetecknas av 
arbetskraftsbrist och löneglidningar. Med andra ord är det först när efter-
frågan växer snabbt som arbetskraft kommer att flytta dit, skillnader i 
inkomstnivåer blir mindre viktiga för att förstå flyttströmmar. Därför blir 
förståelsen för hur lönebildningen fungerar viktig för att förstå migrationens 
storlek och dess påverkan på konvergensen.   

2.2.2 Den neoklassiska tillväxtmodellens  begränsningar 
Konvergensteorin har kritiserats för att bara vara giltig under vissa tids-
perioder och mellan en grupp av länder. Teorin blir bekräftad då OECD-län-
derna jämförs, men inte i mer omfattande studier som exempelvis innefattar 
Afrika.18 Moses Abramovitz har i sammanhanget poängterat att skillnader i 
teknologisk nivå inte är ett tillräckligt villkor för att ett land ska konvergera 
mot den ledande ekonomin. Landets ”sociala förmåga” (social capability) att 
kunna exploatera teknik är det avgörande för konvergens. Exakt vad denna 
sociala förmåga består i är svårare att definiera. Abramovitz betonar dels 
landets kunskapsnivå (utbildning) och dels generella institutionella förut-
sättningar som exempelvis stabila finansiella institutioner och marknader 

                                                             
16 Crafts & Toniolo (1996), s. 23.  
17 Lundborg (2006), s. 25. 
18 Erixon (2003), s. 163. 
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vilka mobiliserar kapital till företag.19 Abramovitz menar att länder som har 
ett teknologiskt gap mot den ledande ekonomin har potential för högre 
tillväxt i förhållande till den ledande ekonomin. Länder som konvergerar kan 
alltså antas dela en likartad social förmåga och grundläggande institutionella 
drag.  Detta diskuteras också i kapitel 4. 
Det finns vidare gradskillnader gällande social förmåga. En distinktion 

som kan göras är mellan ett lands förmåga att exploatera den redan existe-
rande tekniken och att dess förmåga att kunna anpassa sig till förändringar 
av produktionsteknologin.  Nivån och karaktären på ett den inbäddade 
kunskapsnivån i ett land och landets sociala förmåga styr i stor utsträckning 
landets valmöjligheter gällande produktionsteknologi. Att ett land lyckas 
modifiera eller anpassa sina institutionella arrangemang innebär att landets 
sociala förmåga att kunna adoptera mer avancerad teknologi ökar i takt med 
att konvergens sker. Detta får även implikationer för antagandet att poten-
tialen för tillväxt avmattas i takt med att konvergerens mot ledaren sker. Så 
behöver dock inte fallet vara då landets sociala förmåga antigen växer sig 
starkare (eller svagare) då det teknologiska gapet minskar. Detta innebär att 
en upphämtare kan gå om det ledande landet eller att de ledande ekonomi-
erna kan stagnera.20 Med denna modifikation så behöver inte konvergens-
teorin ses som statisk.   
Konvergens behöver inte heller ses som linjär process. Takten i konver-

gensprocesen har också varierat mellan olika historiska perioder.  Enligt 
Abramovitz beror det på i vilken takt spridningen av teknologiskt kunnande 
sker mellan ledaren och upphämtarna. Detta kan förklaras av den interna-
tionella handelns omfattning och organisation, graden av direkt-
investeringar. Även faktorer som påverkar graden av strukturomvandling i 
upphinnarländerna samt tillgång på arbetskraft är centralt i bestämmandet 
av upphinnartillväxtens hastighet. Den förda makroekonomin och monetära 
förhållanden i upphinnarländer är också betydelsefull för konvergensen då 
de påverkar graden av investeringar och därmed kapitalackumulationen. 
Slutligen lyfts efterfrågan och dess utveckling fram för att förklara graden av 
upphinnartillväxt för ett land.21   

2.3 Sammanfattande synpunkter 
Solow-modellen är, som tidigare belysts, utgångspunkten för den förelig-
gande studien av långsiktig tillväxt och konvergens mellan Finland och Sve-
rige. Skillnader i inkomstnivå mellan länder avspeglas enligt Solow-modellen 
i skillnader i kapitalintensiteten (kapital/arbete) vilket också avspeglar skill-

                                                             
19 Abramovitz (1986), s. 386. 
20 Abramovitz (1986), ss. 388 ff. 
21 Abramovitz (1986), s. 390.  
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nader i arbetsproduktivitetsnivån. Om konvergens analyseras utifrån Solow-
modellen förväntas alltså skillnader i kapitalintensitet att minska och där-
med blir arbetsproduktiviteten mellan länderna mer likartade. Konvergens 
sker också i förhållande till den teknologiska ledaren alltså det land med 
högst produktivitet. För att bättre förstå den finsk-svenska konvergensen bör 
ländernas konvergens sättas i relation till USA. 
 Kopplat till den gemensamma arbetsmarknaden kan vi dessutom för-

vänta oss att arbete flyttar från landet med lägre lön till det med högre och 
detta bör i sin tur påverka faktorprisskillnaderna mellan länderna. 
En viktig konsekvens för undersökningen som har sin utgångspunkt i Ab-

ramoviz kritik är att länderna måste antas ha en grundläggande likhet med 
avseende på social capability. Vidare kan också studierna av institutionella 
arrangemang på ländernas faktormarknader ses mot bakgrund av Ambamo-
vitz påpekande att dessa påverkar graden av upphinnartillväxt.   
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3 Konvergens på makronivå 

3.1 Inledning 
I detta kapitel ska den ekonomiska utvecklingen för Sverige och Finland 
beskrivas. Den första delen av undersökningen beskriver den finsk-svenska 
konvergensen dels i termer av BNP per capita, dels i termer av struktur-
omvandling. För att ge en bakgrund till efterkrigstidens konvergens kommer 
den tidigare förändringen att belysas. I teorikapitlet demonstrerades att det 
är det skillnader i arbetsproduktivitetens tillväxt som förklarar i inkomst-
utvecklingen mellan länder. Därför kommer jämförelse mellan ländernas 
arbetsproduktivitetsnivåer att göras. Enligt neoklassisk tillväxtteori handlar 
konvergens alltså om att ”komma ikapp” den teknologiska ledaren. I den 
andra delen av undersökningen kommer konvergensprocessen därför att 
studeras i relation till USA. Slutligen kommer produktionsfaktorernas bidrag 
till den ekonomsiska utvecklingen att studeras.  

3.2 Tillväxten och konvergensen mellan Sverige, Finland 
och USA   

3.2.1 Relativ ekonomisk utveckling sedan 1860 
Finland och Sverige kom ur ett västeuropeiskt perspektiv att utvecklas från 
relativt fattiga länder vid 1800-talets mitt till några av världens rikaste län-
der vid början av 2000-talet. Länderna var därmed del av en internationell 
process av tillväxt och konvergens.  Den historiska utvecklingen fram till i de 
båda länderna var olikartad och därmed har tillväxttakten varierat mellan 
länderna vid olika perioder.1  Den senare delen av 1800-talet och de första 
femtio åren av 1900-talet kännetecknades av divergens det vill säga att 
inkomstskillnader mellan länderna ökade.  
    I diagram 3-1 visas hur de relativa inkomstnivåerna per capita utvecklades 
i Finland och Sverige. Finlands inkomster var omkring 80 procent av Sveri-
ges 1860. Framförallt från omkring 1890 och det svenska industriella 
genombrottet ökade inkomstskillnaderna mellan länderna gradvis.2 Ser vi 
till Finlands och Sveriges relativa inkomstutveckling skapade detta en period 
av divergens som sträckte sig från slutet av 1800-talet fram till mellan-
krigstiden.  Divergensen avbröts samtidigt som det finska industriella 

                                                             
1 Se Andersson & Krantz (2006) samt Kokkinen m.fl. (2007) för en beskrivning av konvergensprocessen 
mellan länderna.  
2 Andersson & Lindmark (2008).  
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genombrottet.3 Under perioden hade de finska inkomsterna sjunkit till 
omkring 65 procent av de svenska.  
 

Diagram 3-1 Finlands BNP per capita i relation till Sveriges 1860-2000. 
Index 2000 = 100. 
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Källa: Egna bearbetningar baserade på: för Finland Hjerppe (1996) ss 91 ff. och Nationalräkenskaperna. För 
Sverige Krantz och Schön (2007) nedladdad från:  http://www.ehl.lu.se/database/LU-
MADD/National%20Accounts/default.htm  (2008-05-03). 

Inkomstskillnaderna mellan länderna var stabila under mellankrigstiden, 
men ökade igen under det andra världskriget. Den relativa inkomst-
skillnaden var dubbelt så stor 1950 jämfört med år 1890. Av diagram 3-1. 
framgår att det var först från 1950 som konvergensen tog fart. Det behöver 
dock inte vara fråga om konvergens i neoklassisk mening under hela 1950-
talet. Fram till mitten decenniet kan upphinnartillväxten ha varit en 
återuppbyggnadseffekt, liknande den i Japan och Tyskland. Hjerppe har just 
poängterat att återuppbyggnaden av förstörd produktionskapacitet inte var 
slutförd förrän under andra halvan av 1950-talet.4 Av diagrammet framgår 
också att konvergensen mellan Sverige och Finland blev mer intensiv från 

                                                             
3 Krantz (2001), s. 44. 
4 Hjerppe (1989), s. 142.  
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1970-talets början. Vid 2000-talets början hade inkomstnivåerna mellan 
länderna slutligen konvergerat.  

3.2.2 Strukturförändring under efterkrigstiden 
Som en effekt av den ekonomiska konvergensen blev också den ekonomiska 
strukturen mer likartad under perioden efter 1950. Vid 1950-talets början 
var en större andel av arbetskraften sysselsatta i det finska jordbruket än i 
det svenska vilket visas i diagram 3-2. De potentiella överflyttningsvinsterna 
bör alltså ha varit större i Finland än i Sverige. Sysselsättningen inom 
sektorn minskade snabbt i båda länderna från 1950-talets början.  
 

Diagram 3-2 Andelen sysselsatta i jordbruk i Finland och Sverige 1950-
2000 
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Sverige Finland  
Källa: För Finland Hjerppe (1996) s. 150.  och Nationalräkenskaper. För Sverige Krantz och Schön (2007) 
http://www.ehl.lu.se/database/LU-MADD/National%20Accounts/default.htm (2008-05-03). 

För Sveriges del planade minskningen ut från omkring mitten av 1970-talet, 
medan den fortsatte i Finland. 
Ser vi till industrin var andelen sysselsatta tio procentenheter lägre i Fin-

land än i Sverige år 1950, vilket visas i diagram 3-3. Skillnaderna var alltså 
ungefär lika stora som för jordbruket. Ser vi till Temins resonemang är det 
rimligt att tro att överskottsarbetskraften i framförallt det finska jordbruket 
flyttades över till industrisektorn. Relativt sett ökade dock inte sysselsätt-
ningen i den finska industrin under perioden utan låg kvar på omkring 20 till 
25 procent. Andelen sysselsatta inom den finska industrin var under 1970-
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talet relativt konstant.  Samtidigt minskade industrins sysselsättningsandel i 
Sverige. Detta gjorde att andelen sysselsatta i industrin från sent 1970-tal var 
i stort sett densamma i länderna. Även därefter utvecklades sysselsättnings-
graden i likartad takt.  
 

Diagram 3-3 Andelen Sysselsatta inom industrin Finland och Sverige 
1950-2000 
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Källa: För Finland Hjerppe (1996)  s. 150. och Nationalräkenskaper. För Sverige Krantz och Schön (2007) 
nedladdad från : http://www.ehl.lu.se/database/LU-MADD/National%20Accounts/default.htm (2008-05-
03). 

Utvecklingen visar alltså att den arbetskraft som omallokerades från det 
finska jordbruket inte fann ny sysselsättning i industrin. Detta har också 
poängterats av Hjerppe och Jalava som menar att Finland ”hoppade över” 
den klassiska industrifasen.5  Eftersom detta förefaller att gå emot Temins 
resonemang att omflyttning från jordbruket till industrin bidrog till 
konvergensen, kommer frågan analyseras ytterligare i kapitel 8. 
 

 

                                                             
5 Hjerppe & Jalava (2006), s. 50. 
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3.2.3 Konvergens i arbetsproduktivitet 1950-2000  
Den absoluta tillväxten, alltså BNP-volymens utveckling, beror på 
produktionsfaktorernas produktivitetsutveckling i kombination med föränd-
ringar av faktorinsatsen.  
Då arbete och kapital på sikt kännetecknas av fallande marginal-

avkastning innebär det att det är arbetsproduktiviteten och dess tillväxt som 
på lång sikt leder till ekonomisk tillväxt. Utifrån Solow-modellen är det 
arbetsproduktiviteten som ska konvergera.  
I diagram 3-4 visas därför relationen mellan Finlands och Sveriges 

arbetsproduktivitet mätt som BNP per arbetad timme för perioden 1950-
2000. Finlands arbetsproduktivitet var ungefär 60 procent av den svenska i 
början av perioden, alltså ungefär samma skillnad som medelinkomsten 
mätt som BNP per capita.    
 

Diagram 3-4 BNP per timme i Finland i relation till Sverige 1950-2000. 
1990 års priser GK-dollar 
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Källa:  The conference board and Groningen Growth and Development center, Total Economy Database, 
January 2007, http://www.ggdc.net  (2008-05-20). Anm: Då uppgifter om sysselsättning saknas för Sverige 
och Finland mellan åren 1951-1958 har Hjerppe (1996) ss. 150 ff. använts för Finland och Krantz & Schön 
(2007): http://www.ehl.lu.se/database/LU-MADD/National%20Accounts/default.htm (2008-05-03) för 
Sverige använts för interpolering samt länkning.  

Finlands produktivitetsnivå var i jämförelse med Sverige i stort sett stabil 
ända fram till 1970. Det är först därefter som en tydlig konvergens av arbets-
produktiviteten skedde, vilket alltså är betydligt senare än konvergens-
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tillväxten i termer av BNP per capita. Produktivitetsskillnaderna mellan 
länderna var helt utjämnade i slutet av 1990-talet.  
Skillnaderna mellan produktivitets- och inkomstutvecklingen i de båda 

länderna visar att den finska BNP-tillväxten under perioden 1950 till 1970 
drevs av ökade faktorinsatser i större utsträckning än den svenska.  
Solow-modellen behandlar konvergens mellan upphinnarländer och det 

teknologiskt ledande landet. Konvergensen bör därför studeras därför gent-
emot USA. Skillnaderna i arbetsproduktivitet var som förväntat betydligt 
större mellan Finland och USA än mellan Sverige och USA i början av perio-
den, vilket visas i figur 3-5.  
 

Diagram 3-5 Finlands och Sveriges BNP per timme i relation till USA 
1950-2000. 1990 års priser GK dollar 
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Källa:  The conference board and Groningen Growth and Development center, Total Economy Database, 
January 2007, http://www.ggdc.net. (2008-05-20). Anm: Då uppgifter om sysselsättning saknas för Sverige 
och Finland mellan åren 1951-1958 har Hjerppe (1996) ss. 150 ff. för Finland och Krantz & Schön (2007)  
http://www.ehl.lu.se/database/LU-MADD/National%20Accounts/default.htm (2008-05-03). för Sverige 
använts för interpolering samt länkning.  

I termer av arbetsproduktivitet konvergerade båda länderna mot USA från 
mitten av 1950-talet.  För Sveriges del varade konvergensen mot USA fram 
till den första halvan av 1970-talet. Därefter stabiliserades Sveriges arbets-
produktivitet på omkring 80 procent av USA:s nivå. Med andra ord upp-
hörde den svenska upphinnartillväxten under den första halvan av 1970-talet 
och Sverige uppnådde steady state growth. Notera att konvergens i 
neoklassisk mening innebär att produktivitetstillväxten blir lika hög i upp-
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hinnarlandet som i det ledande landet. Inkomstnivåskillnader kan fortfa-
rande finnas och beror enligt teorin på skillnader i ländernas spar-
benägenhet.  
För Finlands del skedde en viss konvergens mot USA redan under 1950-

talet. Konvergensen blev dock tydligare från mitten av 1960-talet. Omkring 
mitten av 1990-talet uppnådde också Finland steady state growth, vilket 
skedde vid samma relativa produktivitetsnivå gentemot USA som för Sve-
rige. Finlands upphinnartillväxt avstannade därför omkring 1995, vilket 
också sammanfaller med att finsk-svensk konvergens uppnås med avseende 
både på tillväxt och inkomstnivåer.  
De finska och svenska tillväxtsprocesserna drevs alltså primärt av upp-

hinnartillväxt gentemot USA. Det betyder att båda länderna konvergerade 
gentemot USA, men att Sverige med sitt tidigare industriella genombrott och 
initialt högre inkomstnivå än Finland, tidigare än Finland konvergerat mot 
USA. Varför båda länderna når steady state vid just 80 procent av den ame-
rikanska produktiviteten är en viktig fråga som dock inte kan besvaras här.   

3.3 Produktionsfaktorernas bidrag till tillväxten i län-
derna 

Tidigare analysen har också visat att konvergensen i BNP per capita mellan 
Finland och Sverige under perioden 1950 till 1970 inte berodde på en högre 
finsk arbetsproduktivitetstillväxt.6 Det måste därför ha varit en högre finsk 
faktorinsats som förklarar 1950- och 1960-talens BNP per capita konvergens.  
En viktig aspekt av en förändrad faktorinsats är förändringen av antalet 

arbetade timmar i ekonomin. Hur antalet arbetade timmar utvecklas beror i 
sin tur på tre viktiga faktorer. Den första är omfattningen av syssel-
sättningen, vilken bestäms av medelarbetstiden. Den beräknas i sin tur som 
totalt antal arbetade timmar i förhållande till antalet sysselsatta. För det 
andra påverkas antalet arbetade timmar av sysselsättningsgraden, vilken 
beräknas som antalet sysselsatta i arbetsförålder i relation till antalet indivi-
der i arbetsför ålder. För det tredje påverkades antalet arbetade timmar av 
den arbetsföra befolkningens andel av den totala befolkningen. Ekonomisk 
tillväxt, när den mäts per capita, kan alltså förutom att arbetsproduktiviteten 
ökar även uppnås genom att sysselsättningen ökar. Detta kan ske genom att 
medelarbetstiden ökar och genom att sysselsättningsgraden höjs. Även de-
mografiska faktorer som den arbetsföra befolkningens andel av den totala 
befolkningen är en viktig faktor som påverkar sysselsättningsgraden.  
Ser vi till faktorinsatserna visar diagram 3-6 nedan att medelarbetstiden 

per arbetare steg något i Finland från 1950 framtill 1968 för att därefter 

                                                             
6 Hjerrpe & Javala (2006), s. 40.  
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sjunka stadigt. För Sveriges vidkommande sjönk medelarbetstiden stadigt 
fram till 1980-talet för att därefter öka något.  
 
 

Diagram 3-6 Medelarbetstiden per sysselsatt i Sverige och i Finland 
1950-2000 
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Sverige Finland  
Källa; The conference board and Groningen Growth and Development center, Total Economy Database, 
January 2007, http://www.ggdc.net. (2008-05-20) 

Detta illustrerar det faktum att produktivitetstillväxt inte måste tas ut i 
ökade realinkomster men också i ökad fritid.  Trots att frågan om den exakta 
relationen mellan fritid och produktivitet inte undersöks närmare här kan 
det vara värt att notera att inkomsterna i Sverige låg på 7566 G-K Dollar per 
capita år 1955 och 7670 G-K Dollar per capita för Finland år 1965.7 Inkomst-
nivåerna var alltså nästan identiska vid de år då arbetstiden började minska i 
de båda länderna.   
För att ytterligare kvalificera slutsatsen att en ökad arbetsinsats drev den 

finsk-svenska konvergensen under perioden omkring 1950 till 1965 är det 
viktigt att närmare studera utvecklingen av den totala arbetsinsatsen i län-
derna. Detta visas i tabell 3-1. 

                                                             
7 http://www.ggdc.nl/maddison/ (2009-10-05). 
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Tabell 3-1 Totalt arbetade timmar i Finland och Sverige. Index 
1950 =100 

År Finland Sverige 

1950 100 100 

1960 109 99 

1965 113 98 

1970 107 96 

1980 103 93 

1990 104 102 

2000 95 101 

   

Källa: The conference board and Groningen Growth and Development center, Total Economy Database, 
January 2007, http://www.ggdc.net (2008-05-20) 

Antalet arbetade timmar ökade med nästan 10 procent i Finland under 1950-
talet, medan de föll något i Sverige. För att tydliggöra antalet arbetade tim-
mar i Finland sitt maximum vid mitten av 1960-talet visas även 1965 i tabel-
len. Från mitten 1960 av sjönk arbetsinsatsen och under 1990-talet kan man 
tala om en i det närmaste total utjämning av skillnaderna. Sammantaget 
visar detta att Finlands BNP-konvergens gentemot Sverige under 1950- och 
1960-talet drevs av en ökad arbetsinsats. Det är först från början av 1970-
talet som konvergensen drevs av en högre finsk arbetsproduktivitetstillväxt. 
Då arbetsproduktiviteten drivs av ökad kapitalintensitet och teknisk-
utveckling och eftersom den senare antas vara likartad i länder med likartad 
social capability bör vi förvänta oss en utjämning av kapitalintensiteten 
mellan Finland och Sverige under perioden.   
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3.3.1 Produktionsfaktorernas bidrag till tillväxten för ekono-
min som helhet 

Som nämndes ovan beror tillväxt på ökad faktorinsats och på teknisk 
utveckling. På grund av fallande marginalavkastning är det på lång sikt ökad 
teknisk utveckling, eller total faktorproduktivitet (TFP), som förklarar 
tillväxt på lång sikt. Genom tillväxtanalys (growth accounting) kan de olika 
produktionsfaktorernas bidrag till tillväxten studeras, medan TFP fångas 
upp av residualen, det vill säga restposten efter man kontrollerat för 
faktorinsatsen. TFP-ökning innebär ett mer effektivt användande av 
produktionsfaktorerna. Exakt vad TFP utgörs av i kvalitativt hänseende be-
rörs inte i den neoklassiska tillväxtteorin, men den anses bero på teknologisk 
utveckling och förbättrad organisering av produktionen. Genom att studera 
skillnader i faktorinsatser och TFP-tillväxt så kan de direkta orsakerna till 
tillväxten mätas, vilket ger en ökad förståelse av konvergensen mellan län-
derna. 
Genom att subtrahera förändringen av arbets- och kapitalinsatsen (vägda 

utifrån arbets- respektive kapitalinkomstens andelar av BNP) från föränd-
ringen av förädlingsvärdet har TFP beräknats. Därefter har TFP-utveck-
lingen räknats fram med 1960 som basår. Uppgifter om förädlingsvärde, 
arbetsinsats samt kapitalstock har hämtats från de finska och svenska 
nationalräkenskaperna. Även den funktionella inkomstfördelningen, alltså 
förädlingsvärdets uppdelning i arbets- och kapitalinkomster är viktigt för 
TFP-beräkningen. Det beror på det så kallade proportionalitetsantagandet, 
det vill säga att arbets- respektive kapitalinkomsternas andel av förädlings-
värdet (BNP) är direkt proportionell mot produktionsfaktorernas marginal-
produktivitet. Även dessa uppgifter är hämtade från nationalräkenskaperna. 
Uppgifterna sträcker sig enbart från 1960 och framåt vilket tyvärr gör att 
utvecklingen under 1950-talet inte kan analyseras.  
I tabell 3-2 visas produktionsfaktorernas samt totalfaktorproduktivitetens 

utveckling i förhållande till Sveriges BNP-tillväxt mellan åren 1960 och 
2000. Totalfaktorproduktiviteten är som antas i tillväxtteorin drivande 
bakom tillväxten under perioden. Sett för perioden som helhet förklarar 
TFP-tillväxten omkring 60 procent av den svenska tillväxten medan resten 
av tillväxten förklaras av ökad kapitalinsats. TFP-tillväxten var starkast un-
der 1960-talet då den ökade med 28 procent. Tillväxten i TFP halverades 
under 1970 talet och har sedan dess vuxit med omkring 15 procent under 
resten av perioden. Insatsen av produktionsfaktorer ökade med omkring 14-
16 procent per decennium. Under 1960- och 1970-talet minskade arbets-
insatsen medan kapitalinsatsen ökade med omkring 15 procent per decen-
nium. Under 1980-talet ökade dock arbetsinsatsen med omkring 10 procent 
medan tillväxten i kapitalbildningen sjönk till 9 procent. Under 1990-talet 
minskade återigen arbetsinsatsen och tillväxten i kapitalbildningen steg igen.   
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Tabell 3-2 Tillväxt med avseende på BNP, faktorinsats, och TFP i Sve-
rige 1960-2000. Index 1960 = 100 

 1960 1970 1980 1990 2000 

BNP 100 141,9 179,3 223,7 270,2 

Faktorinsats 100 113,6 132,3 154,0 175,4 

Därav arbetsinsats 100 98,1 97,1 106,8 104,0 

Därav kapitalinsats 100 115,5 135,2 147,3 171,4 

TFP-utveckling 100 128,3 147,0 169,7 194,7 

      

Källa: Egna beräkningar baserade på Nationalräkenskaperna. 

Som framgår av tillväxtbokföringen ovan sjönk den svenska TFP- tillväxten i 
samband med att den svenska upphinnartillväxten gentemot USA avtar.  
Alltså verkar det finnas en samstämmighet mellan den långsammare ekono-
miska tillväxten i Sverige efter 1970 och den svenska upphinnartillväxten. 
I tabell 3-3 visas utvecklingen för Finland under samma period. För Fin-

lands del förklaras 50 procent av tillväxten av TFP medan resten förklaras av 
ökad kapitalbildning. Under 1960-talet växte den finska TFP med 14 procent 
för decenniet som helhet. Kapitalstocken växte med 25 procent under 1960-
talet. I linje med vad som diskuterats tidigare är faktorinsatsen viktigare för 
den finska tillväxten under periodens tidigare del än TFP. Omkring 65 pro-
cent av den finska tillväxten under 1960-talet berodde på ökad faktorinsats 
(kapital).  
Från 1970-talet ökade tillväxten i TFP med omkring 20 procent jämfört 

med 14 procent under 1960-talet.  TFP utvecklades ännu snabbare under 
1980-talet då den växte med 30 procent. Kapitalbildningen växte något 
snabbare under 1970-talet jämfört med 1960-talet för att sedan växa betyd-
ligt långsammare från 1980-talet och framåt. Detta innebär att den finska 
tillväxten från 1970-talet i större utsträckning drevs av TFP-tillväxt än av 
ökad faktorinsats. Detta sammanfaller med den konvergens i arbets-
produktivitet som skedde mellan länderna från och med 1970-talet.  
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Tabell 3-3 Tillväxt med avseende på BNP, faktorinsats, och TFP i 
Finland 1960-2000. Index 1960 = 100 

 1960 1970 1980 1990 2000 

BNP 100 137,6 196,5 268,0 327,2 

Faktorinsats 100 123,5 159,0 188,7 213,8 

Därav 

arbetsinsats 

100 98,8 99,7 101,4 95,3 

Därav 

kapitalinsats 

100 124,7 159,3 187,3 218,5 

TFP-
utveckling 

100 114,1 137,5 179,3 213,4 

      

 Källa: Egna beräkningar baserade på Nationalräkenskaperna. 

Kapitalinsatsens ökning var större i Finland än i Sverige under perioden 
1960 till 1970 medan arbetsinsatsen var ungefär lika stor i båda länderna. I 
samband med de tidigare resultaten, och med reservation för att det inte 
finns jämförbara uppgifter om kapitalstockarna under 1950-talet, är det 
troligt att en relativt sett högre arbetsinsats drev den finska BNP-konver-
gensen mot Sverige under 1950-talet och en relativt större kapitalinsats som 
drev den under 1960-talet.  
Under 1970-talet var TFP-utvecklingen högre i Finland än i Sverige. Även 

kapitalinsatsen var högre i Finland än i Sverige, medan ökningen av arbets-
insatsen var ungefär lika stor. Detta är förenligt med konvergensen mellan 
länderna. Även 1980-talet visade samma mönster, men nu var TFP-utveck-
lingen i Finland av större betydelse än under det tidigare decenniet. Under 
1990-talet var skillnaderna betydligt mindre. Kapitalinsatsen och TFP var 
något högre i Finland än i Sverige, samtidigt som den svenska arbetsinsatsen 
minskning var lägre än i Finland.  
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3.3.2 Produktionsfaktorernas bidrag till tillväxten i ländernas 
industrisektorer 

Motsvarande beräkningar har också gjorts också för industrin, vilket motive-
ras av att industrin är den produktivitetsledande sektorn i båda ekonomi-
erna. Det är också industrin som är den sektor som varit mest utsatt för in-
ternationell konkurrens under perioden.  
I tabell 3-4 visas dekomponeringen av tillväxt av den svenska industrins 

produktionsvolym 1960-2000. Liksom för den totala ekonomin är det fram-
förallt TFP-tillväxten som kan förklara förändringen i industrins 
produktionsvolym, omkring 90 procent. Vad gäller faktorinsatsen så har 
kapitalinsatsen ökat över perioden och kan förklara upp till 20 procent av 
produktionsvolymens tillväxt. Å andra sidan har arbetsinsatsen sjunkit be-
tydligt med närmare 30 procent sett över perioden. Detta leder till att den 
samlade faktorinsatsens betydelse för produktionsvolymen dras ned. Den 
svenska industrins tillväxt och produktivitetsutveckling från 1960 och framåt 
kan beskrivas som arbetsbesparande.  
 

Tabell 3-4 Tillväxt med avseende på produktion, faktorinsats, och TFP i 
svensk industri 1960-2000. Index 1960 = 100 

 1960 1970 1980 1990 2000 

Produktionsvolym 100 153,7 172,7 213,3 333,5 

Faktorinsats 100 102,2 103,1 103,7 124,8 

Därav arbetsinsats 100 89,2 77,6 76,8 73,1 

Därav kapitalinsats 100 113,1 125,4 126,9 151,7 

TFP-utveckling 100 151,5 169,6 209,6 308,7 

      

Källa: Egna beräkningar baserade på Nationalräkenskaperna. 

Liksom för ekonomin som helhet sjönk TFP-tillväxten inom industrin betyd-
ligt från 1970-talet och framåt. Kapitalinsatsen växte relativt likartat under 
1960 och 1970-talet för att växa betydligt långsammare under 1980-talet. 
Under 1990-talet ökade återigen kapitalbildningen i industrin.  Arbets-
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insatsen minskade med drygt 10 procent under såväl 1960-och 1970-talet. 
Därefter minskade den betydligt långsammare.   
I tabell 3-5 visas den finska industrins utveckling. Även här är TFP-till-

växten den viktigaste förklaringen bakom produktionsvolymens utveckling 
och förklarar för perioden som helhet omkring 75 procent av industrins 
produktionsvolym. Jämfört med Sverige där TFP förklarar närmare 90 pro-
cent av BNP tillväxten var alltså ökad faktorinsats viktigare för tillväxten. 
Ökad faktorinsats var också mer betydelsefull bakom produktionsvolymens 
tillväxt under 1960-talet då denna förklarade uppemot 40 procent. Liksom 
för den totala ekonomin fick TFP ökad betydelse över tid. Tillväxten av TFP 
låg under 1960- och 1970-talet på omkring 35 procent för att sedan öka 
under såväl 1980 som 1990-talet. 
 

Tabell 3-5 Tillväxt med avseende på produktion, faktorinsats, och TFP i 
finsk industri 1960-2000. Index 1960 = 100 

 1960 1970 1980 1990 2000 

Produktionsvolym 100 159,1 242,2 349,3 569,5 

Faktorinsats 100 123,0 156,3 179,7 208,8 

Därav arbetsinsats 100 101,8 106,5 99,2 92,8 

Därav kapitalinsats 100 121,2 149,8 180,4 216,1 

TFP-utveckling 100 136,1 185,8 269,7 460,7 

      

Källa: Egna beräkningar på Nationalräkenskaperna 

En viktig skillnad mellan länderna är att arbetsinsatsen i industrin för finskt 
vidkommande växte fram till 1980-talet, medan den i Sverige minskade un-
der hela perioden. Det var först under 1980-talet och framåt som den finska 
industrins produktivitetstillväxt blev arbetsbesparande i meningen att 
sysselsättningen minskade. Den finska kapitalstocken växte med omkring 20 
procent per decennium mellan 1960-2000. Den svenska kapitalstocken 
växte som beskrivits ovan med drygt 10 procent under 1960- och 1970-talet 
och knappt alls under 1980-talet. Detta är också i linje med vad som bör 
förväntas i ett konvergensscenario. Från tillväxtteoretisk synvinkel är det 
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emellertid kapitalintensiteten som är avgörande för arbetsproduktivitets-
utvecklingen.  Den långsammare kapitalbildningen i Sverige sammanföll 
med att arbetsinsatsen minskade. Det innebär att färre arbetare delade på 
den svenska kapitalstocken vilket ökar kapitalintensiteten. I Finland ökade 
däremot arbetsinsatsen inom industrin något fram till 1980.  Trots den 
snabbare kapitalbildningen i Finland under 1960 och 1970-talen, 
utjämnandes inte skillnaderna i kapitalintensitet och produktiviteten lika 
fort.  

3.3.3 Svensk och finländsk konvergens i ett internationellt per-
spektiv 

Sveriges och Finlands konvergens gentemot USA bör också ses i ett större 
europeiskt perspektiv. Detta kan kopplas till Abramovitz’s diskussion att 
länder med som konvergerar mot varandra kan antas ha en likartad social 
capability. I diagram 3-7 visas ländernas BNP per capita tillväxt under peri-
oden 1950 till 2000 som en funktion av ländernas BNP per capita nivån 
1950.8 Av figuren framgår att Sverige och Finland befinner sig nära det 
konvergenssamband som gäller för västeuropa. De länder som Angus Mad-
dison benämner Western Offshots visas också i figuren.9 I ett västeuropeiskt 
och Western Offshots perspektiv avviker inte Sverige och Finland från det 
förväntade tillväxtmönsteret. Sverige och Finland kan därför inte sägas vara 
unika i vare sig negativt eller positivt hänseende.  
 

                                                             
8 Detta sätt att mäta konvergens kallas för β-konvergens. 
9 Dessa länder är: USA, Kanada Australien och Nya Zeeland. 
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Diagram 3-7 Konvergenstillväxt för ett antal länder 1950-2000  
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Källa:  Maddison, A. (2009) Historical Statistics of the World Economy:  1-2006 AD 
http://www.ggdc.nl/maddison/ (2009-10-05) 

Det är däremot tydligt att Östeuropa avviker påtagligt, vilket är ett tydligt 
tecken på en annorlunda social capability.  Resultatet kan också ställas mot 
Finlands och Sveriges relativa produktivitetsutveckling gentemot USA. Peri-
oden 1950 till 2000 omfattar i enlighet med tidigare resonemang 30 år av 
svensk och 10 år av finsk steady state growth. Hade tolkningen att länderna 
uppvisat steady state growth under perioden varit felaktig skulle länderna 
ha avvikit från regressionslinjen i diagram 3-7.   I den här meningen finns 
alltså inget fog för att tala om svensk eftersläpning eller ett finskt tillväxt-
mirakel. 

3.4 Slutsatser 
Finland och Sverige konvergerade såväl gällande BNP per capita (inkomst-
nivåer) samt BNP per timme (arbetsproduktivitet) och den ekonomiska 
strukturen blev alltmer likartad över perioden. Under 1950- och 1960-talen 
skedde en utjämning av BNP per capita mellan länderna som tog fart på 
allvar omkring 1970.  
Ländernas konvergens gentemot varandra stämmer också väl in på de 

båda ländernas konvergens gentemot USA. I och med att utgångsläget 
skiljde sig åt mellan länderna kom konvergensen mot USA att ta olika lång 
tid. Sveriges konvergens mot USA avtog under 1970-talet medan Finland 
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fortsatte sin upphinnartillväxt mot USA fram till början av 1990-talet. Sett ur 
detta perspektiv bör man tala om två små öppna ekonomier som konvergerar 
gentemot den teknologiska ledaren istället för mot varandra. Ländernas 
upphinnartillväxt avtog också vid en likartad relativ inkomstnivå, vilket visar 
att de delar grundläggande förutsättningar som övriga rika OECD länder. 
Detta var också tydligt när Finland och Sveriges upphinnartillväxt studera-
rades i ett internationellt perspektiv. Båda länderna har samma förväntade 
tillväxt som andra västeuropeiska länder givet deras inkomstnivåer 1950. 
Skillnaden i arbetsproduktivitet mellan Finland och Sverige var relativt 

konstant fram till 1970. Därefter tog konvergensen ordentlig fart. Det fanns 
en skillnad mellan konvergensen mätt som BNP per capita och BNP per ar-
betad timme (arbetsproduktiviteten). Om tillväxtprocessen jämförs i de båda 
länderna var den finska tillväxten under 1950 och 1960-talet i större ut-
sträckning än den svenska faktordriven.  Där arbetsinsatsen växte snabbare i 
Finland fram till mitten av 1960-talet. Den högre grad av kapitalbildning 
som sker i Finland är också i linje med ett konvergensscenario. Kapital-
intensiteten började konvergera först under 1970-talet, då tillväxten i arbets-
insats blev mer likartad i de båda länderna. I enlighet med Solow-modellen 
förklaras produktivitetskonvergensen av skillnader i kapitalintensiteten 
mellan länderna under perioden. 
Den finska industrins tillväxt drevs även den i större utsträckning än den 

svenska av ökad faktorinsats under periodens tidigare del. Där både kapital-
stocken och antalet arbetade timmar växte. Kapitalstocken växte långsam-
mare i den svenska industrin vilket vi också bör förvänta oss i ett konver-
gensscenario. Till skillnad mot Finland minskade arbetsinsatsen i den 
svenska industrin från 1960-talet. Detta innebar att ökningen av kapital-
intensiteten i den svenska industrin dels berodde på tillväxt i kapitalstocken 
och dels på minskad arbetsinsats. Detta innebar att kapitalintensiteten inte 
utvecklades lika snabbt i Finland (relativt sett) trots att kapitalbildningen var 
högre i finsk industri.  
Samtidigt kan produktivitetsnivåskillnaderna mellan länderna på en mer 

finfördelad nivå vara mindre jämfört med den totala ekonomin under perio-
dens inledande fas. Det innebär att den finska industrin kan ha varit mer 
likartad den svenska vad gäller produktivitet, vilket tidigare har föreslagits 
av Lindmark och Vikström.10 I linje med deras resonemang kan den finska 
industrins relativt sett mindre andel av den totala ekonomin vara förenlig 
med den aggregerade produktivitetsskillnaden.   
Den högre aggregerade tillväxten i Finland kan alltså ha berott på att en så 

kallad strukturell bonus uppstod då arbetskraft flyttade till sektorer med 
högre produktivitetsnivå och produktivitetstillväxt. De båda ländernas eko-

                                                             
10 Lindmark & Vikström (2003), s. 71. 
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nomiska strukturer var väsentligt skilda åt vid periodens början, med exem-
pelvis en större andel sysselsatta i jordbruket i Finland. Den svenska indu-
strins andel av den totala sysselsättningen började minska från mitten av 
1960-talet, såväl relativt som i absoluta tal. Detta kan jämföras med den 
finska industrin vars andel av den totala sysselsättningen i stället växte fram 
till 1980-talet, men med en lägre andel sysselsatta än i Sverige.  
En delförklaring av skillnaderna i tillväxt kan sannolikt förklaras av om-

flyttning av arbetskraft till olika sektorer med olika produktivitetsnivåer. 
Under perioden flyttade finsk arbetskraft inte enbart till andra sektorer inom 
landet utan även till Sverige. Detta kan också ses som en ytterligare struktu-
rell bonus för de två ekonomierna. Detta kommer att studeras ytterligare 
längre fram i avhandlingen.  
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4 Institutionella förutsättningar för 
konvergens  

4.1 Inledning 
Utifrån den konvergens gällande inkomster och arbetsproduktivitet som 
studerades i föregående kapitel vänds nu fokus mot faktormarknaderna (ar-
bets- och kapitalmarknaderna) och hur dessa kan ses i relation till 
konvergensprocessen. Som diskuterades i kapitel 2 och 3 är kapital-
bildningen, och därmed investeringarnas roll, drivande i upphinnartillväxt. 
Efterkrigstidens höga tillväxt och den europeiska konvergensen gentemot 
USA förklaras av den höga graden av investeringar under perioden.1 För att 
förklara varför investeringsnivån var hög under efterkrigstiden betonar Ei-
chengreen i sin tur löneåterhållsamhet vilken ska ha uppmuntrat invester-
ingar då avkastningen på kapital inte hotades av kraftiga löneökningar.2 
Eichengreen operationaliserar löneåterhållsamhet utifrån hur arbets-
inkomstens andel av nationalinkomsten utvecklas (vilket är ett inverterat 
mått på kapitalinkomstens utveckling).3 Om löneåterhållsamhet uppvisas 
skulle kapitalinkomsten stiga och därmed gynna avkastningen på kapital. 
Detta skulle i sin tur leda till ytterligare investeringar och därmed ökad pro-
duktivitet och en högre jämviktslön i framtiden. Centrala och koordinerade 
avtal skapade de institutionella förutsättningarna för att löneåterhållsamhet 
skulle kunna genereras och upprätthållas.4  
Som beskrevs i inledningen ser Eichengreen de skandinaviska länderna 

och främst Sverige som en idealtyp för den typ av institutionella arrange-
mang som skall ha skapat förutsättningar för löneåterhållsamhet. Det är 
också värt att notera att Finland inte omnämns i Eichengreens genomgång.5 
Med utgångspunkt från detta ska en kort bakgrundsbeskrivning av ländernas 
lönebildningsmodeller ges. En viktig poäng är att Eichengreen, trots att han 
lyft fram Sverige som prototyp för lönebildningsmodell inte explicit testat 
förekomsten av löneåterhållsamhet.  Eichengreen har istället testat samban-
det mellan löneandelens utveckling och investeringarnas utveckling för en 
grupp av länder.6 Därför blir studien av den funktionella inkomst-
fördelningen också ett test av Eichengreens hypotes om löneåterhållsamhet 
som faktor bakom ländernas upphinnartillväxt.   

                                                             
1 Eichengreen (2007),  ss. 22 ff. Crafts & Toniolo (1996), ss. 22 ff. Pollard (1997), s. 16. 
2 Eichengreen, & Iversen (1999), s. 124. Se även Eichengreen (2007). 
3 Eichengreen & Vazquez (2000), ss. 111-113. 
4 Eichengreen, & Iversen (1999),  s. 124. 
5 Eichengreen & Iversen, (1999), s. 126. Eichengreen (2007), s.34. 
6 Eichengreen & Vazquez (2000), ss. 111 ff.  
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Även kapitalmarknadernas roll är av central betydelse då det är där som 
priset för investeringar, alltså räntan, sätts. Som Craft och Toniolo påpekat 
gav valuta- och kapitalkontrollen under Bretton Woods systemet vissa länder 
möjligheter att driva en lågräntepolitik för att därmed ge ytterligare stimuli 
till investeringar. 7 En utgångspunkt blir i sammanhanget Dooley, Folkerts-
Landau och Gabers diskussion gällande centrum och periferiländer i det 
internationella monetära systemet. De menar att länder i periferin, vilket 
nämndes i inledningen, efter 1945 normalt sett har valt en strategi som byg-
ger på exportledd tillväxt som stöds av undervärderade valutor, kapital-
kontroll samt officiella utgående kapitalflöden i form av reservtillgångar i 
centrumländerna.8 Som poängterats inledningsvis kan man förvänta sig att 
Finland tillhörde periferin medan Sveriges status däremot är mera ambiva-
lent. Man kan alltså förvänta att Dooley, Folkerts-Landau och Gabers karak-
täristik är tydligare för Finland än för Sveriges. Kapitlet är uppbyggt på föl-
jande sätt: först kommer en kortfattad bakgrund till ländernas 
lönebildningsmodeller att ges och i anslutning till denna kommer den funk-
tionella inkomstfördelningen att studeras. Därefter ges en bakgrund till den 
förda ekonomiska politiken i båda länderna och sedan jämförs räntenivåerna 
mellan länderna. Kapitlet avslutas med en jämförelse av hur investeringar-
nas andel av BNP utvecklats i länderna och hur det kan ses i relation till 
konvergensscenariot mellan länderna.   

4.2 Lönebildningen i de båda länderna  
Den centraliserade lönebildningsmodellen som karakteriserade den 

svenska arbetsmarknaden främst under 1950-1960-talet ses ofta vara 
sprungen ur mellankrigstidens konfliktfyllda arbetsmarknad. I samman-
hanget har därför Saltsjöbadsavtalet 1938 kommit att ses som en vatten-
delare när det gäller relationer på den svenska arbetsmarknaden, eller som 
Christer Lundh har uttryckt det: undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet har 
fått en smått mytisk framtoning.9  
Den huvudsakliga konsekvensen av Saltsjöbadsavtalet var att konflikt-

vapnet slutade vara det huvudsakliga medlet när frågor på arbetsmarknaden 
skulle lösas. Istället betonades vikten av förhandlingar och att den så kallade 
samförståndsandan föddes ur detta. Från ett institutionellt perspektiv inne-
bar Saltsjöbadsavtalet att såväl formella som informella institutioner etable-
rades vilka definierade proceduren och förutsättningarna för hur för-
handlingar på den svenska arbetsmarknaden skulle ske.10  

                                                             
7 Crafts & Toniolo (1996), s. 24. 
8 Dooley m.fl. (2004), s. 307. 
9 Lundh (2009), s. 9. 
10 Lundh (2002), ss. 171-172.  
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Centralisering inom såväl LO som SAF var en förutsättning för att avtal på 
central nivå skulle kunna implementeras på lokal nivå. Under 1920- och 
1930-talen ökade kraven på centralisering av LO, främst från låglöneförbund 
vilka hoppades att detta skulle leda till minskad lönespridning. Från mitten 
av 1930-talet började centralkommittén att alltmer aktivt arbeta för en cent-
ralisering av organisationen. I och med ett kongressbeslut 1941 gavs LO mer 
makt över sina förbund och därmed ta en mer aktiv roll i lönebildnings-
processen. Detta banade också vägen för den solidariska lönepolitiken.11 
Även SAF försökte samordna löneförhandlingarna och lönepolitiken under 
1930-talet. Det huvudsakliga motivet för SAF var att samordna löne-
förhandlingarna var att motverka att företag använde lönen eller förmåner 
för att locka till sig arbetskraft vilket därmed skulle bidra till att höja den 
allmänna lönenivån. Detta var speciellt viktigt för företag som agerade på 
exportmarknaden jämfört med de hemmamarknadsorienterade. De senare 
kunde föra över ökade lönekostnader till högre priser vilket var omöjligt för 
exportberoende företag. Därför var man från arbetsgivarnas horisont oroliga 
att detta skulle pressa upp lönekostnaderna och därmed sänka konkurrens-
kraften. Detta har av Lundh kommit att kallas den solidariska lönekostnads-
politiken.12  
I jämförelse kom bildandet av centrala löntagare- och arbetsgivar-

organisationer något senare i Finland än i Sverige. Den finska löntagarorga-
nisationen SAJ bildades 1907 med stöd av det socialdemokratiska partiet 
(SAP). SAJ var relativt litet med 25 000 medlemmar vid bildandet men 
medlemsantalet ökade snabbt och 1917 uppgick medlemsantalet till 157 000 
medlemmar.13 Kollektiva löneförhandlingar ökade också i betydelse i takt 
med att fackföreningarna växte i storlek, dock var lokala avtal det vanliga.14  
Den finska arbetsgivarorganisationen (STK) bildades 1907, men på grund av 
det stora inflytande som kommunisterna hade över fackföreningsrörelsen 
vägrade arbetsgivarorganisationen att samarbeta med fackföreningsrörelsen. 
STK förbjöds att sluta kollektiva överenskommelser eller att föra förhand-
lingar med lokala revolutionära föreningar under inbördeskriget 1918. STK 
kom även senare att avvisa alla former av kontakt med kommunistiskt in-
fluerade fackföreningar.15  Antifackliga attityder växte under och efter inbör-
deskriget 1918. Detta ledde till att ökningen av fackföreningarnas medlems-
antal kom av sig.  Även politiska spänningar inom den finska arbetarrörelsen 
ökade under mellankrigstiden och kommunisterna kom att vara i majoritet i 

                                                             
11 Lundh (2002), s. 184 och Ullenhag (1971), ss. 52-53. 
12 Lundh (2002), s. 196. 
13 Ebbinghaus (2000), s. 206.  
14 Hannikainen & Heikkinen (2006), s. 172. 
15 Ebbinghaus (2000), s. 204. 
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SAJ 1919. Detta ledde till att många medlemmar lämnade organisationen, 
vilket anses ha försvagat den finska arbetarrörelsen. Fackföreningsrörelsen 
fortsatte att vara mer eller mindre splittrad under hela mellankrigstiden. I 
och med den storstrejk som SAJ genomdrev 1929 förlorade man dels många 
medlemmar och regeringen kom även att upplösa SAJ.16 
Som svar på detta bildade socialdemokratiskt influerade arbetare SAK år 

1930. SAK organiserade vid bildandet enbart en tredjedel av de förra SAJ-
medlemmarna men dess medlemsantal steg snabbt från sent 1930-tal och 
under 1940-talet Detta skedde när SAJ återigen bildades av kommunistiskt 
influerade medlemmar. Under andra världskriget kan man tala om ett er-
kännande av fackföreningar genom det så kallade januariavtalet 1940 och 
huvudavtalet 1944. Arbetsgivarnas företrädesrätt erkändes av fackföreningar 
mot att arbetsgivarna erkände fackens rätt att organisera kollektiva förhand-
lingar, acceptera fackliga ombud och strejkrätt. Trots detta; när STK teck-
nade kollektiva avtal efter 1945 stod många arbetsgivare utanför dessa eller 
organiserade sig separat.17  
Pekkarinen och Vartiainen menar att löner, som en ekonomisk-politisk 

fråga, befann sig i bakgrunden under mellankrigstiden.18 Detta förändrades i 
samband med det andra världskriget. Detta hänger delvis samman med den 
allmänna utvecklingen mot ökad regleringen av ekonomin som följde med 
kriget. Men, menar Pekkarinen och Vartiainen, regleringarna på arbets-
marknaden fick betydelse långt efter kriget. Den främsta bestående föränd-
ringen var att staten blev en central förhandlingspartner vid sidan om 
arbetsgivare och arbetstagare.19  Staten tog alltså en central plats i den finska 
inkomstpolitiken.  
Sammanfattningsvis präglade mellankrigstidens utveckling 

förutsättningarna för den lönebildningsmodell som kom att gälla under 
efterkrigstiden. I Sverige gick såväl arbetsgivare som löntagarorganisationer 
mot ökad centralisering vilket banade väg för den solidariska lönepolitiken 
och centrala lönebildningsmodellen under efterkrigstiden. Den svenska 
utvecklingen innebar också att ansvaret för lönebildningen kom att läggas på 
arbetsmarknadens parter medan statens roll blev mindre. I Finland var 
fackföreningsrörelsen mer splittrad och relationen mellan arbetsgivare och 
fackföreningar kännetecknades av konflikt i början av 1950-talet. I viss mån 
kom denna splittring att kompenseras av den alltmer aktiva roll som den 
finska staten hade i lönefrågor och i inkomstpolitiken.  

                                                             
16 Ebbinghaus (2000), s. 206. 
17 Ebbinghaus (2000), s. 206. 
18 Pekkarinen & Varitiainen (2001), s. 218.  
19 Pekkarinen & Vartiainen (2001), s. 223.  
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Eichengreen menar att den svenska lönebildningsmodellen under efter-
krigstiden kan ses som prototyp för den typen av institutionella förutsätt-
ningar som ska ha genererat löneåterhållsamhet.20 Under perioden mellan 
1956 och 1982 fördes löneförhandlingarna i Sverige på central nivå mellan 
LO och SAF. Dessa avtal täckte större delen av den svenska arbets-
marknaden.21 Från tidigt 1950-tal kom SAF och LO att sätta ett ramavtal, 
därefter följde förhandlingar på branschnivå. Enligt Lundh kom de institu-
tionella lösningarna med samordnade löneförhandlingarna från mitten av 
1950-talet att göra det möjligt att hålla nere löneökningarna inom export-
sektorn, åtminstone i större utsträckning än om lönerna skulle ha satts efter 
företagens bärkraft eller på förbundsnivå. Det totala löneutrymmet i de sam-
ordnade förhandlingarna kom även att sättas utifrån produktivitetsut-
vecklingen i den konkurrensutsatta sektorn.22 Det institutionella arrange-
manget på den svenska arbetsmarknaden under denna period brukar 
benämnas som den centrala löneförhandlingsmodellen. Hibbs och Locking 
talar också om Rhen-Meidner modellens guldålder från de centrala avtalens 
uppkomst fram till sent 1960-tal.23 Men som poängterats av exempelvis 
Magnusson och Johansson krävde de centrala avtalen att interna mot-
sättningar inom LO mellan ”höglöne-” respektive ”låglöneförbunden” eller 
mellan förbundsområden med löneglidning och områden med mindre glid-
ning kunde lösas. Successivt lyckas man komma fram till konstruktioner i 
form av särskilda låglönepåslag som accepterades av de olika förbunden. 
Men som de poängterar fanns problem med löneglidning kvar trots centrali-
sering av lönebildningen och detta blev mer problematiskt under 1970-
talet.24 Även Pontusson och Swenson har poängterat att löneökningar på 
lokal nivå (löneglidning) i viss utsträckning motverkat den dämpande effekt 
(löneåterhållsamhet) som centrala löneförhandlingar ska ha bidragit till.25 
Alexopulos och Cohen har ifrågasatt hurvida det svenska lönebildnings-

systemet genererade löneåterhållsamhet. De menar att den svenska arbets-
marknaden under perioden 1956 till 1968 fungerar i enlighet med Rhen-
Meidner-modellen, där lönerna ökar snabbast i låglöneindustrierna, det vill 
säga lönesammanpressning underifrån, samtidigt som sysselsättningen har 
minskat i dessa sektorer.  Deras poäng är att om lönesystemet bidrog till 
löneåterhållsamhet var det i den mån att det var högproduktiva sektorer som 
åtnjöt löneåterhållsamhet.26 Även Lundh poängterar att de förhoppningar 

                                                             
20 Eichengreen (2007), s. 34. 
21 Wallerstein & Golden (1997), ss. 715-718.  
22 Lundh (2002), s. 207. 
23 Hibbs & Lockning (1995), s. 540. 
24 Magnusson & Johansson (1998), s. 96. 
25 Pontusson & Swenson (1996), s. 220. 
26 Alexopulos & Cohen (2003), s. 360. 



 

 66 

som arbetsgivare i låglönesektorer hade på den solidariska lönekostnads-
politiken att den skulle dämpa den allmänna löneglidningen bara kom att 
delvis infrias. I och med den lönesammanpressning som skedde kom lönerna 
i de lågavlönande sektorer att stiga och i viss utsträckning innebära företags-
nedläggningar och rationaliseringar.27  
Frågan är om det svenska lönebildningssystemet generade löneåterhåll-

samhet i enlighet med Eichengreen när det snarare rörde sig om en sektoriell 
löneåterhållsamhet. Eichengreen menar själv att denna lönekompression 
inte behöver motsäga hans tolkning av löneåterhållsamhet då denna främst 
syftar till den aggregerade löneutvecklingen.  Men frågan kvarstår huruvida 
det svenska lönebildningssystemet faktiskt generade löneåterhållsamhet.  
  För finskt vidkommande utvecklades efterkrigstidens korporativism och 
lönebildningssystem utifrån den finska krigsekonomin. Mot bakgrund av 
den accelererande inflationen i början av 1950-talet, (Koreaboomen), slöts 
under hösten 1951 ett avtal mellan staten och arbetsmarknads-
organisationerna där målsättningen var hålla tillbaka löneökningarna där 
lönerna länkades till ett levnadskostnadsindex. Staten uppmuntrade alltså 
löneavtal med låga löneökningar samtidigt som man reglerade priser på 
jordbruksprodukter.28 Denna form av löneåterhållsamhet var svår att 
upprätthålla. I och med att regleringsfullmakterna för priser och hyror upp-
hörde att gälla i slutet av 1955 kom inflationen att accelerera. Lantbruks-
organisationerna krävde och genomförde prishöjningar på livsmedels-
produkter vilket ledde fram till fallande realinkomster och en generalstrejk 
bröt ut i början av 1956. De stigande kostnaderna som följde med den tillta-
gande inflationen ledde fram till en devalvering av den finska marken 1957.  
Under 1950-talet senare hälft kom löneavtalen att slutas på förbundsnivå 
och Pekkarinen och Vartiainen talar om att det första försöket till inkomst-
politik misslyckades.29 Åren 1945/1946 var var tredje finsk arbetare 
organiserad i ett fackförbund och medlemsantalet var relativt stabilt under 
1950-talet. Från början av 1960-talet började medlemsantalet att stiga och 
efter SAJ och SAK:s återförening växte medlemsantalet snabbt. Efter 1976 
var 77 procent organiserade och slutligen vid sent 1990-tal var 90 procent 
organiserade. Enligt Ebbinghaus berodde denna snabba tillväxt i medlems-
antal på de nya relationerna på arbetsmarknaden där fackföreningar fick ett 
erkännande i avtalet 1968/1969 och återföreningen av SAJ och SAK.30 Även 
strukturella faktorer på arbetsmarknaden, som jordbrukets storlek 1950 och 
dess nedgång under de följande årtiondena bör ha medverkat till att 

                                                             
27 Lundh (2002), s. 208. 
28 Wallerstein & Golden (1997), ss. 715-718. 
29 Pekkarinen & Vartiainen (2001), s. 223. 
30 Ebbinghaus (2000), s. 209. 
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fackförbundens medlemsantal ökade. Förutom att anslutningsgraden ökade 
från 1960-talet har också koncentrationen inom de stora 
löntagarorganisationerna tilltagit. Framförallt efter återföreningen mellan 
SAK och SAJ minskade antalet anslutna förbund. Detta ledde sammantaget 
till ökad anslutningsgrad samt en centralisering inom organisationerna kan 
ses som förutsättningar för en mer centraliserad lönebildningsmodell i 
Finland från 1970-talet och framåt. 
Under 1960-talet blev förhandlingar mellan centralorganisationerna allt 

vanligare och man kan tala om att det skedde en gradvis centralisering av 
lönebildningen. Från slutet av 1960-talet har löneförhandlingarna startat 
med överläggningar mellan centralorganisationerna på arbetsmarknaden 
tillsammans med jordbruksorganisationer och staten. Detta möjliggjordes av 
närmandet mellan de socialdemokratiskt och det kommunistiskt influerade 
fackförbunden, vilka till slut slogs samman 1969. Detta innebar mer fredliga 
relationer på arbetsmarknaden.31  
Enligt Pekkarinen kan utvecklingen på den finska arbetsmarknaden från 

sent 1960-tal och framåt ses som en gradvis förstärkning av ett korporativis-
tiskt system där både medlemsantalet och anslutningsgraden till fack-
föreningarna ökade och där centrala löneförhandlingar blev normen i löne-
bildningen.32  Den finska fackföreningsrörelsen har dock inte haft en lika 
tydlig lönepolitik som den svenska. Istället var den finska inkomstpolitiken 
kopplad till de återkommande devalveringarna, vilka kommer att diskuteras 
senare i kapitlet. En hörnsten var att löneökningarna skulle vara återhåll-
samma för att inte de kostnadsfördelar den finska exporten fick genom de-
valveringarna skulle gå om intet. Den finska inkomstpolitiken kan därför ses 
som mer inriktad mot den funktionella inkomstfördelningen. Löneåterhåll-
samhet fanns också med som en del av politiken, men var alltså en del av den 
finska valutapolitiken, snarare än den typ av överenskommelse mellan fack-
föreningar och arbetsgivare som Eichengreen diskuterar. Till skillnad från i 
Sverige var det först under sent 1960-tal som centralismen fick sitt genom-
brott i Finland. Hall och Franzese har visat att graden av koordinerade löne-
förhandlingar leder till en lägre inflation.33 Inflationen i Finland under 1950- 
och 1960-talen bör alltså ha förstärkts om de decentraliserade löne-
förhandlingarna försvårade koordinationen. Å andra sidan kan dessa pro-
blem delvis ha hanterats genom en aktiv statlig inblandning i lönebildnings-
processen.  
Från slutet av 1960-talet minskade såväl BNP som produktivitetstillväxten 

och de europeiska ekonomierna uppvisade en allt högre grad av instabilitet. 

                                                             
31 Wallerstein & Golden (1997), ss. 715-718. 
32 Pekkarinen (1992), s. 323.  
33 Hall & Franzese (1998), ss. 514 ff. 



 

 68 

Detta förklaras enligt Eichengreen delvis av att upphinnartillväxt gentemot 
USA avtog. I och med det minskade utrymmet för exploatering av den rå-
dande produktionsteknologin. De institutionella arrangemangen som under 
efterkrigstiden lyckades generera tillväxt och stabilitet kom från 1970-talet 
och framåt skapade istället löneinflation, och antal strejker ökade och ande-
len av vinster (kapitalinkomsten) i nationalinkomsten sjönk.34  
Detta avspeglas också i den svenska utvecklingen. Magnusson och Johans-

son menar att den centraliserade förhandlingsordning från tidigt 1970-tal 
inte kunde garantera att löneuttagen hölls inom fastlagda samhälls-
ekonomiska ramar.35 Redan under 1960-talet kom återhållsamheten att 
försvåras inte enbart av de vanliga skälen: löneökningar (via avtal och löne-
glidning) utan även av på grund av den förda lönepolitiken samt att nya ak-
törer tillkom i förhandlingsprocessen.36 Från mitten av 1960-talet kom mins-
kade avtalen som satts av LO och SAF:s betydelse. Detta var delvis som en 
effekt av de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden där fack-
föreningar som organiserade anställda inom den offentliga sektorn växte 
snabbare i storlek än de inom den privata sektorn. Detta innebar en för-
skjutning i maktrelationerna mellan dessa organisationer och de offentligt 
anställda fick även strejkrätt 1966 vilket gav dem ökade påtryckningsmedel. 
Tjänstemannafacken blev mer oberoende gentemot LO och i slutet av 1960-
talet slöt de ett femårigt avtal innan LO- och SAF-förhandlingarna var slut-
förda 1973 bildade tjänstemannaorganisationerna i den privata sektorn PTK. 
Denna kom att fungera som en förhandlingsorganisation vilket innebar att 
en ny central aktör hade skapats på den svenska arbetsmarkanden. PTK 
förhandlade och slöt avtal för 25-30 procent av arbetskraften inom den pri-
vata sektorn 1974 och 1982.37 Även förutsättningarna för 
löneförhandlingarna förändrades under perioden. Iversen lyfter fram att det 
i Sverige skedde en tydlig decentralisering av löneförhandlingssystemet 
under framförallt 1980-talet.38  Enligt Hibbs och Locking fick även den 
solidariska lönepolitiken en annan innebörd från sent 1960-tal, med en 
förskjutning från grundidéen lika lön för lika arbete till en lönepolitik som 
kan beskrivas som lika lön för allt arbete.39 Förutom att den solidariska 
lönepolitiken som LO förde ledde till en stark löneutjämning kom denna 
enligt Magnusson och Johansson att bidra till ett kompensationstänkande 
som till viss del trissar upp löneutvecklingen.40 Löneavtalet 1974/75 kom 

                                                             
34 Eichengreen (2007), s. 48. 
35 Magnusson & Johansson (1998), s. 248.  
36 Magnusson & Johansson (1998), s. 253. 
37 Wallerstein & Golden (1997), ss. 706-709. 
38 Iverssen (1999), ss. 7-8 
39 Hibbs & Locking (1995), ss. 541-542. 
40 Magnusson & Johansson (1998), s. 271.   
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exempelvis att hamna på en unikt hög nivå med kostnadsökningar på 
omkring 40 procent för de båda åren.41     
Pekkarinen och Vartiainen menar att den sociala korproativismen att för-

stärktes i Finland under denna period.42 I Finland kom graden av centralism 
i löneförhandlingarna under 1970- och 1980-talet på den finska arbets-
marknaden att variera under perioden utan några tydliga trendbrott.43 Detta 
står i kontrast till Sverige.    
Utifrån Eichengreen ska löneåterhållsamhet bidragit till den europeiska 

konvergensen gentemot USA. Sverige lyfts fram av Eichengreen som en 
prototyp för den typ av institutionella arrangemang som ska ha genererat 
löneåterhållsamhet. Som poängterats kan dock detta ifrågasättas då problem 
med löneglidning observeras. I och med den lönesammanpressning som 
skedde i Sverige under perioden har synen på svensk löneåterhållsamhet 
ifrågasatts av bland andra Alexopulos och Cohen. Finland under framförallt 
1950- och 1960-talet hade en större statlig inbladning i lönebildningen. Den 
finska lönebildningsmodellen kom också att blev också från 1970-talet mer 
centraliserad. För att testa huruvidda löneåterhållsamhet i Eichengreens 
mening kan påvisas i något av länderna visas arbetsinkomstens andel av 
nationalinkomsten i diagram 4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
41 Magnusson & Johansson (1998), s. 261. 
42 Pekkarinen & Vartiainen (2001), s. 223.  
43 Lange (1995), s. 91 se även Iversen (1999) s. 53 för liknande resonemang. 
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Diagram 4-1 Arbetsinkomstens andel (procent) av nationalinkomsten i 
Sverige och Finland 1950-2000 
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Källa: För Sverige: Vikström (2002) ss. 241 ff samt Nationalräkenskaperna. För Finland Hjerppe (1996)  samt 
Nationalräkenskaperna.  

Som framgår av diagram 4-1 ökade löneandelen i Sverige från början av 
1950-talet till mitten av 1970-talet.  Arbetsinkomstens ökade andel sam-
manföll med den svenska konvergensen gentemot USA. Detta är inte fören-
ligt med Eichengreens tes om löneåterhållsamhet som en viktig förutsättning 
för konvergens. Under slutet av 1970-talet ökade arbetsinkomsten andel 
ytterligare något för att därefter minska. För Svenskt vidkommande uppvisas 
alltså löneåterhållsamhet i Eichengreens mening snarare under 1980- och 
1990-talen än under konvergensfasen. För finskt vidkommande skedde en 
viss nedgång av löneandelen under 1950-talet samt en viss ökning under 
slutet av 1960-talet. Sett över hela perioden är löneandelen relativt konstant, 
vilket också antas i den neoklassiska modellen. Slutsatsen är att Finland 
snarare än Sverige upplevde löneåterhållsamhet i Eichengreens mening.  

4.3 Ekonomisk politik i de båda länderna efter 1950 
Kapitalmarknaden är av intresse då priset på kapital, eller räntan, bestäms 
på denna. Att hålla räntan lägre via någon form av reglering har ofta motive-
rats en högre grad av kapitalbildning jämfört med om räntan skulle ha satts 
fritt på en marknad. För finskt vidkommande har ofta lågräntepolitikens 
betydelse lyfts fram som en del av det finska tillväxtmiraklet. Förutsättning-
arna på kapitalmarknaderna (penningpolitiken) kan däremot inte frikopplas 
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från den ekonomiska politikens övriga områden. Att avvika från omvärldens 
räntenivåer under ett system av fasta växelkurser är exempelvis problema-
tiskt då den låga räntan kommer att skapa en ström av kapital till utlandet. 
Därmed kommer den fasta växelkursen att bli svårare att försvara. Om där-
emot den låga räntan leder till ökad export via högre investeringar och kan 
tendensen till depreciering motverkas. Samtidigt leder den låga räntenivån 
till att den ekonomiska aktiviteten i landet ökar vilket ökar risken för infla-
tion. Sker detta ökar exportpriserna, exporten minskar och landet kan 
tvingas att devalvera. Här kan finanspolitiken användas för att dämpa infla-
tionen, helt enkelt genom att säkerställa ett högt offentligt sparande. Ett 
vapen för att kunna hålla en låg räntenivå är att olika former av regleringar 
införs på kapitalmarknaderna. En strategi kan vara att försvåra för hushållen 
att ta lån samtidigt som lån till industrin uppmuntras. Detta kan också kom-
bineras med höga kassakrav för bankerna. Sett ur detta perspektiv bör där-
med kapitalmarknaderna ses i relation till den i övrigt förda ekonomiska 
politiken. Därför kommer några av huvuddragen i ländernas ekonomisk 
politiska modeller att belysas. Därefter kommer räntenivåerna i de båda 
länderna att studeras.  

4.3.1 Den finska ekonomisk-politiska modellen under efter-
krigstiden   

Efterkrigstidens ekonomisk-politiska modell i Finland fastslogs under tidigt 
1950-tal och den huvudsakliga ekonomisk-politiska frågan för den finska 
staten var hur man skulle uppnå ekonomisk tillväxt genom snabb industria-
lisering och strukturomvandling. Målet för den finska ekonomiska politiken 
var således att främja investeringar i exportsektorn.44  
Man kan möjligen tala om en ny inriktning av den finska ekonomiska politi-
ken, där staten liksom inom lönebildningen, fick en mer framträdande roll i 
ekonomin efter kriget. Å andra sidan hävdar Telasuo att det trots de föränd-
ringar som skett har det funnits en klar kontinuitet i den finska ekonomiska 
politiken jämfört med andra västeuropeiska länder. Gällande finanspolitiken 
fick inte de keynesianska ekonomiska idéerna det genomslag i Finland som 
det fick i andra länder. Istället dominerade den neoklassiska modellen med 
en passiv finanspolitik och en budget i balans.45 En viktig faktor varför den 
keynesianska ekonomiska politiken inte fick något reellt genomslag i Finland 
är att den saknade ett brett politiskt stöd. Keynes idéer fick inte heller ett lika 
stort genomslag hos de finska ekonomerna som hos de svenska.46  

                                                             
44 Fellman & Lindholm (1996), s. 232. 
45 Telasuo (2000), ss. 57-59. 
46 Fellman & Lindholm (1996), s. 240. 
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Den finska finanspolitiken har enligt Fellman och Lindholm istället varit 
procyklisk och därmed fördjupat upp- och nedgångar i konjunkturen. Det 
har också funnits ett politiskt motstånd mot statlig upplåning och skuld-
sättning vilket har inneburit att den finska staten, med undantag för 1990-
talskrisen inte har haft några betydande skulder.47 Finanspolitiken blev dock 
allt mindre strikt över tiden och från slutet av 1970-talet och under 1980-
talet var den mer anpassad till att utjämna konjunkturvariationer. Men dessa 
finanspolitiska insatser var ofta relativt försiktiga, så något definitivt genom-
brott för en kontracyklisk politik kan man inte tala om under perioden.48  
Penningpolitiken har å andra sidan givits en mer framträdande roll i Fin-

land kopplad till den övergripande målsättningen med tillväxt och struktur-
omvandling. Det politiska verktyg man använde sig av var den så kallade 
låga räntans politik, alltså att medvetet hålla räntan på en låg nivå och där-
med gynna investeringar.49 Den monetära politiken karaktäriserades främst 
under 1950- och 1960-talen av omfattande regleringar såsom regleringar av 
utländska kapitaltransaktioner, reglering av bankernas utlåningsräntor och 
överenskommelser mellan bankerna om kassareserver. Användandet av 
räntan för som penningpolitikens främsta instrument begränsades av poli-
tiska skäl. Finland kunde inte gå med i vare sig OEEC (Organisation for 
European Economic Cooperation) eller i EPU (European Payments Union) 
av hänsyn till Sovjetunionen. Först under slutet av 1950-talet kunde Finland 
liberalisera handeln med avtal liknande de som slutits inom OEEC.     
Sett ur ett internationellt perspektiv har också de finska investeringarna 

legat på en högre nivå än för OECD-genomsnittet och under efterkrigstiden 
legat på omkring 26 procent och var som högst under 1970-talet.50 Den 
investeringsvänliga ekonomiska politiken och framförallt den låga räntans 
politik och ett beskattningssystem som understött investeringar har lyfts 
fram för att förklara den investeringsnivån. Detta är samtidigt i linje med 
vad som förväntas i ett konvergensscenario som i det finska fallet. Även 
direkta statliga stöd till olika investeringar bidrog till den höga nivån på 
investeringarna.51  
En annan framträdande del den finska ekonomiska politiken var valuta-

politiken.  Målsättningen var officiellt att uppnå stabilitet i växelkursen, vil-
ket motiverades av att Finland gick med i Bretton Woods-systemet 1952. 
Trots detta genomfördes ett flertal devalveringar med början från 1950-talet 
och man brukar till och med tala om en finsk devalveringscykel på omkring 

                                                             
47 Fellman & Lindholm (1996), ss. 232 ff. 
48 Fellman & Lindholm (1996), s. 236. 
49 Telasuo (2000), s. 74.  
50 Fellman & Lindholm (1996), s. 136. 
51 Fellman & Lindholm (1996), s. 139. 
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10 år. Devalveringarna var också, vilket tidigare nämnts, kopplade till den 
förda inkomstpolitiken. Devalveringarna skedde efter en period av ihållande 
arbetslöshet och de syftade till ökade vinster och ökad export. Löne-
återhållsamhet lyckades sällan vidmakthållas och inflödet av valuta efter 
devalveringarna ledde snarare till ett ökat inflationstyck. På grund av den 
fasta växelkursen undergrävde inflationen återigen Finlands konkurrens-
kraft och ett ökat tryck för en ny devalvering växte fram.52 García-Iglesias 
och Kilponen menar att liberaliseringen av handeln innebar kraftigare 
konjunktursvängningar och att en motcyklisk efterfrågepolitik blev nödvän-
dig.53 Konflikter på arbetsmarknaden förstärkte konjunktursvängningarna 
och Finland råkade in i en pris-lönespiral, vilken tillslut föranledde 1967 års 
stora devalvering.     
I och med Bretton Woods-systemets kollaps 1971 kom Finland att knyta 

marken mot en valutakorg 1972. Fram till 1977 lyckades Finlands central-
bank att hålla den finska marken relativt stabil men den ekonomiska ned-
gången ökade trycket på marken. I och med att de skandinaviska länderna 
genomförde en devalvering såg sig Finland mer eller mindre tvungen att 
också devalvera. Under 1977 genomfördes totalt två devalveringar och mar-
kens värde skrevs ned med 9 procent och med ytterligare 8 procent 1978. 
Enligt Fellman och Lindholmskulle den finska devalveringen förmodligen ha 
inträffat även om de andra skandinaviska länderna inte hade devalverat sina 
valutor, då landet led av såväl konkurrens-, bytesbalans- som syssel-
sättningsproblem.54     
Trots de devalveringar som skedde kan man ändå se en övergång under 

1970- och 1980-talet från de traditionella stora devalveringarna till en mer 
flexibel politik med frekventa och framförallt smärre justeringar av valutan. 
Dessa justeringar kan också kopplas till hur andra länder, inte minst Sverige, 
har agerat. Exempelvis gjorde Finland en devalvering på 10 procent 1982 i 
samband med Sveriges stora devalvering. Kritiken mot de återkommande 
finska devalveringarna växte i styrka från mitten av 1970-talet. De kritisera-
des främst för att ha bidragit till den höga inflationstakten och också för att 
ha lett fram till en omfördelning av resurser, vilket framförallt exportsektorn 
tjänat på. Den inhemska konsumtionen hölls nere på grund av minskad köp-
kraft genom prisstegringarna samt dyrare import av konsumtionsvaror.  
Förändringen till den fasta växelkursens politik eller den starka markens 
politik hade också ett brett politiskt stöd från såväl höger som vänster samt 
från fackföreningarna.55  

                                                             
52 Pekkarinen (1992), ss. 325-326. 
53 García-Iglesias, & Kilponen (2006),  s 203.   
54 Fellman & Lindholm (1996), s. 250. 
55 Telasuo (2000), ss. 210-211. 
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De återkommande devalveringarna har även i viss utsträckning använts 
som ett stabiliseringspolitiskt verktyg och setts som en väg ut ur låg-
konjunkturer. Fellman och Lindholm lyfter också fram att man kan se deval-
veringarna som ett medvetet val kopplat till den tillväxtorienterade politiken 
där exportsektorn givits en framträdande roll. Devalveringarna ska ha gyn-
nat den finska exporten även om detta skett på bekostnad av högre inflation.  
Enligt finsk forskning har devalveringarna också stött diversifieringen och 

framväxten av nya exportsektorer exempelvis vid 1967 års devalvering. Å 
andra sidan kan de också ha bidragit till att hindra naturlig struktur-
omvandling eftersom de traditionella exportsektorerna skogs- och metall-
industrin vunnit på dem. Att man valde att bryta devalveringscykeln under 
1980-talet berodde enligt Fellman och Lindholm på insikten att denna ledde 
till inflation samt att exporten blivit mer diversifierad och därmed mindre 
känslig för konjunktursvängningar; framförallt ansågs skogsindustrins ut-
byggnadsfas vara förbi.56  
En annan betydelsefull förändring under 1980-talet i den finska ekono-

miska politiken var förskjutningen från den statsledda investeringspolitiken. 
Därmed var inte stimulans av investeringar från statligt håll längre den 
överordnade målsättningen för den finska ekonomiska politiken. Under 
1980-talet skedde det även avregleringar av kapitalmarknaderna vilket också 
ändrade spelreglerna för den ekonomiska politiken. Denna utveckling från 
den låga räntans politik kan enligt Telasuo till viss del hänföras till att inve-
steringar, framförallt gällande infrastruktur, nu hade genomförts och där-
med hade behovet av statliga investeringar minskat. Som nämnts tidigare 
hade även exportsektorn genomgått en diversifiering och behovet av fort-
satta investeringar ansågs inte vara lika betydelsefullt som tidigare.57 Effek-
terna av den låga räntans politik har också diskuterats och den anses vara till 
viss del misslyckad. Produktivitetstillväxten borde ha varit högre med tanke 
på den höga nivån på investeringarna. De finska investeringarna har därför 
setts om ineffektiva och ska ha genererat en relativt låg avkastning. Det finns 
dock variationer gällande avkastningen på investeringar där uppskattningar 
visar att investeringarna för den öppna sektorn varit bättre och mer effektiva 
än för den slutna sektorn. Sammantaget kan dock de felinvesteringar som 
gjorts och den låga avkastningen på investeringarna ha orsakats av den 
investeringsvänliga politiken.58 
 
 

                                                             
56 Fellman & Lindholm (1996), ss. 254-256. 
57 Telasuo (2000), s. 209. 
58 Fellman & Lindholm (1996), ss. 140-141. 
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Målsättningen för den finska ekonomisk politiken var alltså främst inrik-
tad på att uppnå ekonomisk tillväxt genom industrialisering och struktur-
omvandling. Därför kan kapitalbildning ses som den övergripande proble-
matiken som Finland stod inför. Den låga räntans politik var en hörnsten i 
den finska ekonomiska politiken under efterkrigstiden. Denna syftade till att 
hålla investeringarna på en hög nivå vilket de också var under efterkrigstiden 
även internationellt sett. Återkommande devalveringar har istället varit ett 
inslag i den finska ekonomiska politiken under efterkrigstiden. Devalvering-
arna har använts för att komma ur lågkonjunkturer men ska också ses som 
den del i den finska ekonomiska politiken där exportsektorn haft en fram-
trädande position. Devalveringarna kopplades även samman med den finska 
inkomstpolitiken. Genom löneåterhållsamhet skulle de vinster som uppkom 
i exportsektorn och den nyvunna konkurrenskraften bibehållas. 

4.3.2 Den svenska ekonomisk-politiska modellen under efter-
krigstiden   

Målsättningen för den ekonomiska politiken i Sverige var främst inriktad på 
att upprätthålla full sysselsättning där såväl aktiv finanspolitik som aktiv 
arbetsmarknadspolitik varit de framträdande politiska verktygen för att 
uppnå detta. Till skillnad från Finland fick den keynesianska efterfrågestyrda 
politiken ett stort genomslag i Sverige. Det fanns en stark tilltro till att man 
med politiska medel kunde såväl styra den makroekonomiska utvecklingen 
som motverka kortsiktiga konjunktursvängningar och detta ansågs också 
under framförallt 1950- och 1960-talet som framgångsrikt; sysselsättningen 
hölls på en hög nivå och arbetslöshet motverkades vid konjunktur-
nedgångar.59 Penningpolitiken har å andra sidan i stor utsträckning styrts av 
finanspolitiken och bytesbalansen60 och finanspolitiken fick därmed en 
dominerade roll i den ekonomiska politiken på bekostnad av penning-
politiken.61  
Under 1950-talet tillämpades stabiliseringspolitiken mer systematiskt då 

konsekvenserna av den internationella konjunkturnedgången inte lett till 
någon allvarlig uppgång i arbetslöshet ansåg även att den aktiva ekonomiska 
politiken varit lyckosam. Därför fungerade också den förda ekonomiska po-
litiken som föredöme vid senare konjunkturnedgångar. Då penningpolitiken 
i stor utsträckning var underordnad stabiliseringspolitiken kom denna i stor 
utsträckning att följa konjunktursvängningarna.62 

                                                             
59 Telasuo (2000), s. 51. 
60 Jonung (1993), s. 290.  
61 Telasuo (2000), s. 54. 
62 Telasuo (2000), ss. 63-66. 
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Penningpolitikens målsättning blev, liksom i Finland, att hålla en låg 
räntenivån och stimulera näringslivets investeringar och att bidra till finan-
siering av bostadssektorn.63 Penningpolitiken har därför inte enbart påver-
kats eller styrts av stabiliseringspolitiska mål, att hålla räntan på en låg nivå 
var även ett mål i sig. Denna lågräntepolitik kom att bli ett centralt inslag i 
den svenska ekonomiska politiken under större delen av efterkrigstiden.64   
Valutaregleringar som växte fram i samband med andra världskriget kri-

get kom att bestå. Denna innebar att tillstånd krävdes för 
kapitaltransaktioner som portföljinvesteringar eller lånetransaktioner med 
utlandet.65 Växelkurspolitiken byggde på fasta växelkurser och deltagande i 
det internationella betalningssystemet. Då räntans funktion som allokerare 
av kapital satts ur spel kom även kreditregleringar att växa fram under 1950-
talet.66 Regleringar av såväl internationella som inhemska kapitalrörelser 
har också ofta setts som nödvändiga förutsättningar för en keynesiansk 
politik.67    
Från slutet av 1960-talet kom problemen med stabiliseringspolitiken att 

bli allt tydligare. Exempelvis kom tidsanpassningen av de finanspolitiska 
åtgärderna att bli mer problematiska och tecken på överexpansion och ökad 
inflation blev allt synligare. För att komma åt problemen med stigande infla-
tion fördes en åtstramande ekonomisk politik i början av 1970-talet. Genom 
utgiftsnedskärningar, ökade skatter åtstramning av kreditgivningen till hus-
håll och företag skulle konjunkturuppgången dämpas. Politiken lyckades i 
den meningen att inflationen föll. Den vidtagna politiken ansågs dock leda 
till en fördjupad konjunkturell nedgång med en viss ökning i arbetslösheten. 
Detta stod i motsats till målsättningen om full sysselsättning vilket ledde till 
att perioden kom att kallas för de förlorade åren.68  
Den aktiva finanspolitiken hade ett brett stöd bland såväl politiker som 

ekonomer och under 1970-talet. I och med den ekonomiska nedgången blev 
den efterfrågestimulerande politiken än mer expansiv vilket kan jämföras 
med den relativt strama finanspolitiken under 1950- och 1960-talen.69 Tan-
ken var att Sverige med hjälp av en expansiv ekonomisk politik skulle över-
brygga krisen. Den offentliga sektorn expanderade också snabbt i ett histo-
riskt och internationellt perspektiv under 1970-talet. Denna tillväxt finansie-
rades av en ökad offentlig skuldsättning.70  

                                                             
63 Telasuo (2000), s. 65. 
64 Jonug (1993), s. 292 och Magnusson (1997), s. 454. 
65 Schön (2000), s. 406. 
66 Larsson (1998), s. 141. 
67 Telasou (2000), s. 54. 
68 Söderström (2008), s. 23. 
69 Jonug (1993), s. 291.  
70 Telasuo (2000), ss. 135-138. 



 

 77 

Vid sidan av finanspolitiken kom Sverige liksom Finland att från mitten av 
1970-talet använda devalveringar som ett verktyg för att stärka exporten. 
Från hösten 1976 skedde flertal devalveringar och på mindre än ett år hade 
kronan värde sjunkit med hela 18 procent gentemot valutakorgen. Då detta 
följdes av en expansiv finanspolitik kunde inte inflationen tämjas vilket 
gjorde att de kostnadsfördelar som uppnåtts för svensk export gick om intet. 
Den förda ekonomiska politiken under denna period brukar därför 
betecknas som accomodationspolitik.71   
I och med att Socialdemokraterna åter kom till makten 1982 lanserades 

den så kallade tredje vägens politik där såväl arbetslöshet som inflation 
skulle bekämpas. En dramatisk devalvering av den svenska kronan genom-
fördes 1982. Effekterna av denna var att arbetslösheten snabbt minskade och 
vid 1980-talets mitt var budget- och valutaunderskotten utbytta mot ett 
överskott, kapitalinkomstens andel av nationalinkomsten hade stigit. Men 
effekterna av den tredje vägens politik var inte långlivade och under 1980-
talets senare hälft var ekonomin på väg mot överhettning. Löneåterhållsam-
heten kunde inte vidmakthållas och inflationen låg kvar på en relativt hög 
nivå. Detta tillsammans med avregleringen av kreditmarknaden under 1980-
talet ledde till en stark kreditexpansion vilken inte kunde motverkas av 
finanspolitik och den fasta växelkursen omöjliggjorde en verkningsfull 
monetär stabilitet. Den inhemska efterfrågan stimulerades ytterligare av den 
monetära expansionen vilket ledde till ökad tillväxt som inflation. Sverige 
gick in i 1990-talet med en kraftigt överhettad ekonomi.72 
Vid sidan av den efterfrågestimulerande finanspolitiken kan arbets-

marknadspolitiken i vilken Rehn-Meidner modellen var en central del, ses 
som fundamental i den svenska ekonomiska politiken. I denna var rörighet 
på arbetsmarknaden viktig där tillkomsten av Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) 1948 enligt Lundh bör ha bidragit till att öka arbetskraftens rörlighet 
under perioden. AMS kom att sprida information om lediga jobb och kom 
även från sent 1950-tal att betala flyttbidrag till arbetslösa. Dessutom inrät-
tades olika slag av arbetsmarknadsutbildningar.73  
Även liberaliseringen av invandringspolitiken som skedde efter andra 

världskriget kan ses som en dimension av ökad rörlighet på den svenska 
arbetsmarknaden. Den svenska invandringspolitiken var under 1950- och 
1960-talet inriktad på arbetskraftsinvandring, där invandring från de nor-
diska länderna och då framförallt Finland var viktiga, vilket var ett sätt att 
lösa arbetskraftsbristen i landet. Arbetskraftsinvandringen avtog från 1970-

                                                             
71 Söderström (2008), ss. 31-33.  
72 Magnusson (1997), s. 478. 
73 Lundh (2006), s. 38. 
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talet då den ekonomiska tillväxten minskade. Därefter har den svenska 
invandringspolitiken varit inriktad på flyktinginvandring.74 
Den svenska ekonomisk-politiska modellen syftade alltså i stort till att 

uppnå ekonomisk tillväxt genom en hög grad av omallokering av arbetskraft 
samtidigt som en aktiv finanspolitik fördes i syfte att utjämna konjunktur-
svängningar och därmed bibehålla den fulla sysselsättningen.  Även i Sverige 
fördes en lågräntepolitik och investeringar uppmuntrades via investerings-
fonder. 

4.3.3 Effekter av den förda ekonomiska politiken 
Av diagram 4-2 framgår att den finska exportkvoten var högre än den 

svenska under huvuddelen av perioden. Diagrammet visar också att de stora 
devalveringarna följdes av en ökad export i förhållande till BNP. Särskilt 
gällande de finska devalveringarna 1957, 1967 och 1991 samt de svenska 
devalveringarna 1973, 1982 och 1992 hade alltså devalveringarna avsedd 
effekt.  
 
Diagram 4-2 Exportkvoten i Sverige och Finland 1950-2000. Löpande 
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Samtidigt är det klart att effekten av devalveringarna i regel var kortsiktiga. 
De största permanenta förändringarna verkar istället vara associerade med 
internationella förändringar av valutaregimerna: Bretton Woods-systemets 
kollaps i början av 1970-talet och övergången till flytande växelkursregimer i 
början av 1990-talet.   
En annan central fråga är om penningpolitiken hade förmågan att skapa 

långsiktigt lägre räntor i Finland i förhållande till Sverige under 1950- och 
1960-talen. Diagram 4-3 visar centralbankernas diskonto i Sverige och Fin-
land under perioden 1950 till 2004. Här framgår för det första att diskontot 
var högre i Finland än i Sverige från periodens början till början av 1980-
talet. Det är således bara om den finska inflationen var tillräckligt hög i för-
hållande till den svenska som den låga räntans politik också förde till låga 
realräntor i Finland.  För det andra framgår det att också det svenska dis-
kontot fluktuerade betydligt mer än det finska under motsvarande period. 
Detta avspeglar att Sveriges Riksbank försvarade kronkursen med hjälp av 
räntan, samtidigt som försvar av växelkursen inte var ett lika viktigt mål för 
Finlands Bank.   
 

 
Diagram 4-3 Centralbankernas diskonto i Finland och Sverige 1950-
2000 
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För det tredje följde räntenivåerna i länderna varandra tämligen väl från 
1980-talet och framåt. Det kan dels förklaras av att försvar av valutakursen 
blev ett viktigare ekonomisk-politiskt mål i Finland men också av att valuta- 
och kreditmarknaderna avreglerades i båda länderna.  
För att undersöka om det verkligen förelåg skillnader i räntenivåerna 

mellan länderna studeras realräntorna. Det är alltså nödvändigt att ställa 
frågan om den underliggande inflationen ledde till att den finska räntan realt 
sett var lägre än den svenska. Inflationen kan i sammanhanget mätas på 
olika sätt. För det första, vilket också är det vanligaste, är att beräkna infla-
tionen som förändringen av konsumentprisindex (KPI). För det andra kan 
realräntan också beräknas i relation till investeringsprisernas förändringar. 
Används KPI som mått på inflationen fås ett mått på realräntan som är rele-
vant för hushållens upplåning och sparande. Av diagram 4-3 framgår att den 
finska realräntan, tvärtemot vad som kunde förväntas av den låga räntans 
politik, var högre än den svenska under perioden 1955-1972.  
 

 
Diagram 4-4 Realräntan i Finland och Sverige 1951-2000 med inflatio-
nen mätt som KPI 
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Källor: Beräkningar baserade på för Sverige: Waldenström, D. (2007); Finland Statistisk Årsbok för Fin-
land (1961) tabell 149 och motsvarande, serie för ”I praktiken debiterade diskonträntor: 3 mån max” för 
perioden 1950 till 1987. Från 1988 OECD Main Economic Indicators, Volume 2009 Issue 8. KPI för Sverige: 
Edvinsson, R., Söderberg, J. (2007), KPI för Finland: egna beräkningar baserade på Hjerppe (1996) ss. 159-
1960 för perioden 1950-69 och för perioden 1970-2004: IMF The World Economic Outlook (WEO) Database 
April 2000 
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Av diagram 4-4. framgår också att den finska realräntan upplevde längre 
cykliska fluktuationer än den svenska. Det förklaras av den högre inflationen 
i Finland, eftersom den nominella räntan i Finland samtidigt är stabil. Av 
diagram 4-4 framgår också att den finska realräntan sköt i höjden kort efter 
devalveringarna 1957 och 1967. Från de finska hushållens synvinkel var 
räntan enbart låg i samband med devalveringarna. 
Från början av 1980-talet blev realräntorna i de båda länderna i stort sett 

avspeglingar av varandra, med undantag för tiden kring 1990-talskrisen.    
Före avregleringarna på 1980-talet var dock främst regleringarna på den 

finska kapitalmarknaden påtagliga. I korthet ville man inte att upplåning till 
konsumtion skulle tränga undan investeringar i näringslivet. Bland annat 
innebar de att hushållens upplåning begränsades till hypotekslån för fastig-
heter. Det var istället industrins investeringar som prioriterades.  
Därför undersöks också realräntan beräknad på basis av investerings-

priserna. Av diagram 4-5 framgår att den finska realräntan under perioden 
1955 till slutet av 1960-talet låg på en något högre nivå än de svenska. Sam-
tidigt var den finska realräntan betydligt stabilare än den svenska. Redan 
från början av 1970-talet uppvisade också den investeringsbaserade real-
räntan en stor samstämmighet i de båda länderna.   
 

Diagram 4-5 Realräntan i Finland och Sverige 1951-2000 med inflatio-
nen mätt som investeringsdeflatorn 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

År

P
ro

ce
n

te
n

h
et

er

Sverige Finland  
Källor: Beräkningar baserade på för Sverige: Waldenström, D. (2007); Finland Statistisk Årsbok för Finland 
(1961) tabell 149 och motsvarande, serie för ”I praktiken debiterade diskonträntor: 3 mån max” för perioden 
1950 till 1987. Från 1988 OECD Main Economic Indicators, Volume 2009 Issue 8. Investeringsdeflator  för 
Sverige: Krantz och Schön (2007) samt för Finland: Hjerppe (1996) ss 158-160. 
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Vi kan alltså konstatera att Finlands lågräntepolitik under 1950- och 1960-
talen inte ledde till lägre räntor jämfört med Sverige. För hushållen var 
räntorna högre i jämförelse med Sverige. Från industrins synvinkel var rän-
torna i genomsnitt något högre än i Sverige men samtidigt också mer stabila. 
I någon utsträckning kan den ha påskyndat kapitalbildningen under 1950- 
och 1960-talen genom främst stabila realräntor sett ur industrins synvinkel. 
Några stora effekter genom ett permanent lågt ränteläge är dock svårt att 
belägga. En bedömning är dock att den låga räntans politik påverkade flera 
områden i den finska ekonomin. Den starka statliga inblandningen i den 
finska lönebildningen kan exempelvis ses som ett försök att dämpa det 
inflationstryck som uppstod genom devalveringarna. Devalveringarna var i 
sin tur var ett resultat av att räntan inte användes i valutapolitiken i någon 
större utsträckning.  
Gällande räntenivåerna är det också relevant att jämföra med den ameri-

kanska realräntan, eftersom det är möjligt att båda de nordiska länderna 
lyckades föra en lågräntepolitik. Som framgår av figur 4-6 framgår att real-
räntorna enbart var högre i Sverige än i USA under tre år under perioden 
1955 till 1970. I Finland var realräntorna lägre än de amerikanska under sex 
år under samma period.  
 
Diagram 4-6 Realränteskillnad gentemot USA Sverige och Finland 
1950-2000 
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Källor: Beräkningar baserade på för Sverige: Waldenström, D. (2007); Finland Statistisk Årsbok för Finland 
(1961) tabell 149 och motsvarande, serie för ”I praktiken debiterade diskonträntor: 3 mån max” för perioden 
1950 till 1987. Från 1988 OECD Main Economic Indicators, Volume 2009 Issue 8. KPI för Sverige: Edvinsson, 
R., Söderberg, J. (2007), KPI för Finland: egna beräkningar baserade på Hjerppe (1996) ss. 158 ff för perioden 
1950-69 och för perioden 1970-2004: IMF The World Economic Outlook (WEO) Database April 2000. För 
USA CPI http://inflationdata.com/inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation 
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Detta visar att Sveriges lågräntepolitik genererade lägre räntor jämfört med 
Finland under perioden.  

4.3.4 Investeringskvotens utveckling i Finland och Sverige  
Som påpekades inledningsvis är faktorprisernas utveckling relevanta ur ett 
konvergensperspektiv om de påverkar investeringarna. Såväl tesen om löne-
återhållsamhet samt idéerna kring lågräntepolitik har setts utifrån att dessa 
ska uppmuntra investeringar. I diagram 4-7 visas investeringskvoten (inve-
steringarnas andel av BNP) i de båda länderna 1950-2000.  
 
 
Diagram 4-7 Investeringarnas andel av BNP (procent) i Sverige och 
Finland 1950-2000 
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Källa: För Sverige: Krantz och Schön (2007) http://www.ehl.lu.se/database/LU-
MADD/National%20Accounts/default.htm (2008-05-03). För Finland: Hjerppe (1996) ss. 107 ff  samt 
Nationalräkenskaperna.. 

Som framgår av diagram 4-7 låg den finska investeringskvoten på omkring 
25 procent fram till 1990 då den föll med ungefär 10 procentenheter. Detta 
sammanfaller med Finlands konvergens gentemot USA. Den svenska inve-
steringskvoten steg fram till mitten av 1960-talet, varefter den började falla. 
Även detta sammanfaller i stort med den svenska konvergensen gentemot 
USA.  Precis som kan förväntas är den finska investeringskvoten högre (om-
kring 5 procentenheter) än den svenska fram till början av 1990-talet.  Där-
efter är investeringsnivån i princip densamma i båda länderna.  I stort följer 
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alltså investeringskvotens utveckling konvergensscenariot som beskrevs i 
kapitel 3.  
Kopplat till diskussionen kring institutionella förutsättningar på länder-

nas faktormarknader och dess påverkan på faktorpriserna är det värt att 
notera att investeringarnas andel ökade samtidigt som löneandelen steg i 
Sverige, vilket också har påpekats av Vikström. Detta står alltså i motsats till 
vad som förväntas i Eichengreens modell där kapitalinkomsternas minskade 
andel borde ha dämpat investeringarna. Möjligen kan den svenska lågränte-
politiken ha uppmuntrat investeringar då priset på kapital sänktes trots att 
kapitalinkomstens andel sjönk under perioden.       
För Finlands vidkommande verkar det finnas ett något tydligare samband 

mellan löneandelens och investeringarnas utveckling. Den finska 
investeringskvoten ökade från 22 procent 1950 till 28 procent vid början av 
1960-talet. Samtidigt sjönk löneandelen under större delen av 1950-talet. 
Under 1960-talet ökade löneandelen något, samtidigt som investerings-
kvoten minskade. Från slutet av 1960-talet var löneandelen relativt konstant. 
Alltså sammanföll inte den snabbt stigande investeringskvoten med en 
minskad löneandel under perioden. Den trendmässigt konstanta löne-
andelen kan dock ses som just ett uttryck för löneåterhållsamhet, eftersom 
reallönerna antas växa i takt med kapitalstocken.  
Kapitlet har berört frågan kring faktormarknaderna och hur dessa kan ses 

i relation till konvergensen mellan länderna. En utgångspunkt var huruvida 
Eichengreens hypotes gällande löneåterhållsamhet som viktig faktor bakom 
den europeiska konvergensen stämmer in på Sverige och Finland.  Trots att 
Eichengreen har lyft fram Sverige som en prototyp för den typ av institutio-
nella arrangemang som ska ha genererat löneåterhållsamhet har inte någon 
explicit testat detta. Finland har däremot inte omnämnts i Eichegreens stu-
dier gällande europeiska lönebildningssystem.  Som framkom i kapitlet ökar 
arbetsinkomstens andel i Sverige under den svenska upphinnartillväxten 
gentemot USA vilket inte är i linje med Eichengreens hypotes. För finskt vid-
kommande skedde en viss nedgång av löneandelen under 1950-talet samt en 
viss ökning under slutet av 1960-talet. Sett över hela perioden är löne-
andelen relativt konstant, vilket också antas i den neoklassiska modellen. 
Slutsatsen är att Finland snarare än Sverige upplevde löneåterhållsamhet i 
Eichengreens mening. Vad gäller ländernas kapitalmarknader stämmer Do-
oley, Folkerts-Landau och Gaber karaktäristiska gällande perifera länder i 
vid mening in på båda länderna.  Där reglering av kapitalmarknaderna och 
försök till att föra en lågräntepolitik varit framträdande. I litteratur framhålls 
också framförallt den finska lågräntepolitiken som en viktig del i det finska 
tillväxtmiraklet. Men som framkommit i den empiriska undersökningen var 
räntorna lägre i Sverige än i Finland. Alltså verkar den svenska 
lågräntepolitiken lyckats generera en lägre ränta än vad den finska gjorde.  
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5 Den gemensamma arbetsmarknaden 
I och med införandet av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 1954 
medgavs fri arbetskraftsmigration mellan Finland och Sverige. I termer av 
upphinnartillväxt innebar migrationen en utjämning av tillgången på arbets-
kraft, vilket i sin tur kan förväntas ha skapat faktorprisutjämning. Följande 
kapitel knyter an till avhandlingens fjärde frågeställning; hur den gemen-
samma nordiska arbetsmarknaden bidragit till lönekonvergens mellan län-
derna.  Kapitlet syftar främst till att beskriva de institutionella förutsättning-
arna för migrationen mellan länderna (den gemensamma nordiska arbets-
marknaden), migrationens storlek samt drivkrafter bakom denna.  I senare 
kapitel ska löneskillnaderna behandlas. 
I ett konvergensscenario förväntas att arbete kommer att söka sig från det 

land som har de lägre inkomsterna till det land som har de högre inkoms-
terna. Processen förväntas leda till att utbudet av arbete minskar i låg-
inkomstlandet samtidigt som marginalproduktiviteten för arbete, och där-
med lönerna, stiger. Detta sker som en följd av att kapitalstocken, allt annat 
lika, fördelas på färre sysselsatta, varför också kapitalintensiteten stiger. I 
höglönelandet ökar istället utbudet av arbete i och med 
migrationsströmmen. Därmed sjunker marginalproduktiviteten. Processen 
vilket pågår tills dess att marginalproduktiviteten är lika i båda länderna och 
lönekonvergens därmed är uppnådd.  
Dessutom förväntas att de näringsgrenar som uppvisar de största 

produktivitetsskillnaderna mellan länderna också har de största löneskillna-
derna. Ett sådant samband innebär att de lönesignaler som arbetare upple-
ver i låglönelandet är starkast i de näringslivsgrenar där de största 
produktivitetsvinsterna genom överflyttning av arbetskraft till höglönelandet 
också finns.    
Kapitlets är disponerat enligt följande. Först beskrivs den gemensamma 

nordiska arbetsmarkanden och migrationens storlek och förändring över tid. 
Därefter diskuteras orsaker till migrationen med utgångspunkt från tidigare 
forskning. Slutligen diskuteras växelkursens och prisnivåns utveckling i re-
lation till migrationsströmmarna.  

5.1 Strukturella faktorer bakom den nordiska arbets-
marknadens framväxt  

Den nordiska arbetsmarknaden ratificerades 1954 vilket innebar att nordiska 
medborgare fritt kunde röra sig mellan de nordiska länderna utan att behöva 
uppehålls- eller arbetstillstånd. Då socialförsäkringssystemen förändrades 
1955 fick nordiska medborgare samma tillgång till socialförsäkringssystemen 
i alla nordiska länder vilket avlägsnade ytterligare ett praktiskt hinder för 
arbetskraftsmobiliteten. Nordiska immigranter fick således fri tillgång till 
hälso- och sjukvård liksom sjukförsäkringssystem, pension och 
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arbetslöshetsersättning i de övriga nordiska länderna. Sedan mitten av 1950-
talet har alltså de nordiska länderna haft en gemensam arbetsmarknad som 
varit betydligt mer integrerad och långtgående än den gemensamma mark-
naden inom exempelvis EU.1 
En bakgrund är att det skedde en gradvis liberalisering av den allmänna 

svenska migrationspolitiken efter det andra världskriget. Enligt Lundh och 
Ohlson kan detta ses i ljuset av den allmänna liberalisering som karakterise-
rar efterkrigstiden, med ökade inslag av frihandel och öppnandet av länders 
ekonomier.2 Samtidigt var huvudmotivet bakom liberaliseringen, enligt 
Lundh och Ohlson, det efterfrågeöverskott som rådde på arbetsmarknaden. 
Denna arbetskraftsbrist berodde på den snabba ekonomiska tillväxten och 
den industriella expansionen som Sverige upplevde med en tillväxttakt i 
industrin på omkring 4 procent under perioden 1950-1958 och så högt som 8 
procent under perioden 1958-1965. Detta ledde till en hög efterfrågan på 
arbetskraft vilket inte kunde tillgodoses med den inhemska arbetskraften då 
födelsetalen varit låga under 1930-talen. Den snabba industriella expansio-
nen under efterkrigstiden och demografiska faktorer skapade ett behov av 
arbetskraftsinvandring.3  
Från slutet av andra världskriget fram till början av 1970-talet skedde en 

betydande arbetskraftsinvandring till Sverige från dels övriga nordiska län-
derna och då framförallt från Finland. Under 1950-talet skedde också en 
invandring från Tyskland, Österrike och Italien samt under 1960-talet från 
Jugoslavien och Grekland. Invandringen från Finland var dock störst.4  
Den svenska situationen skilde sig från den i Finland. Landet hade för det 

första en större andel sysselsatta inom jordbruket än Sverige (se diagram 3-
3-3) vid 1950-talets början. För Finlands del skedde vad som brukar kallas 
”den stora flykten från landsbygden” först på 1960-talet, vilket var relativt 
sent sett ur ett internationellt perspektiv. Överflyttningen till andra sektorer 
skedde relativt snabbt, men enligt Fellman och Lindholm uppstod det ändå 
perioder av överskottsutbud under 1960- och 1970-talet, vilket ledde fram 
till stora emigrationsvågor.5 Migrationen till Finland, förutom åter-
flyttningen, var mycket blygsam vilket kan ses som ett tecken på 
utbudsöverskotts på arbetsmarknaden.  
För det andra hade Finland en mer gynnsam demografisk utveckling av 

den arbetsföra befolkningen än Sverige. Tabell 5-1, visar befolknings-

                                                             
1 Fischer & Straubhaar (1996), ss. 120-122. 
2 Lundh & Ohlsson (1999), ss. 55-56. 
3 Lundh & Ohlson (1999), ss. 55-56. 
4 Lundh & Ohlson (1999), ss. 31-32. 
5 Fellman & Lindholm (1996), ss. 152-153. 
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utvecklingen för åldergruppen 20 till 64 år (den arbetsföra befolkningen), 
vilket approximerar hur arbetskraftsutbudet utvecklades från 1950. 
 

Tabell 5-1 Index över befolkningstillväxten för gruppen 20-64 år. Index 
1950 = 100 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Sverige 100 102,18 111,15 111,79 116,29 122,38 

Finland 100 107,22 117,37 127,81 136,41 139,89 

       

Källa: Statistisk årsbok för Sverige och Finland, valda år. 

Som framgår av tabellen utgjorde år 1950 den arbetsföra befolkningen i Sve-
rige 60,4 procent av den totala befolkningen, vilket kan jämföras med 55,6 
procent i Finland. Först omkring 1980 var skillnaderna utjämnade. Den 
arbetsföra befolkningen utgjorde då 57 procent av befolkningen i de båda 
länderna.6 Också den demografiska utvecklingen bidrog till det svenska 
efterfrågeöverskottet respektive det finska utbudsöverskott på arbete. Där-
med kan migrationen mellan länderna ha bidragit till en utjämning av dessa 
skillnader.  

5.2 Migrationen mellan länderna 1950-2000 
Som nämnts tidigare kom den enskilt största migrationsströmmen till 
Sverige från Finland och under 1950-talet flyttade omkring 10 000 
människor från Finland till Sverige. Under 1960-talet var siffran något 
högre, vilket framgår av diagram 5-1. Den finska migrationen nådde en topp 
under åren 1969 och 1970, då sammanlagt omkring 80 000 människor 
flyttade. Flyttvågen förstärktes den gången av en ekonomisk kris i Finland. 
Efter 1970 avtog migrationen och från 1980-talet har utflyttningen från 
Finland till Sverige varit lika hög som invandringen till Finland från Sverige. 
 
 
 

                                                             
6 Statistisk årsbok för Sverige och Finland, valda år. 
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Diagram 5-1 Migration mellan Sverige och Finland 1950-2000. Antal 
individer 
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Källa: Statistisk årsbok för Sverige valda år.  

Som visas i diagram 5-1 följdes migrationen till Sverige av en utvandring till 
Finland. Enligt Fischer och Straubhaar bestod hela 97,7 procent av den 
svenska utvandringen till Finland av återinvandring.7 Det är intressant att 
notera att migrationen från Finland till Sverige minskade från 1970, vilket 
sammanföll med att konvergensen mellan länderna tog fart på allvar.  
Förklaringarna till den stora migrationsströmmen mellan länderna är en-

ligt Fischer och Straubhaar den snabba strukturomvandlingen i Finland med 
jordbrukets markanta nedgång i sysselsättningen i kombination med de 
demografiska faktorer som diskuterats tidigare.8 Den finländska arbets-
marknaden anses inte ha kunnat absorbera den mängd arbete som frigjordes 
och tillkom. Detta innebar alltså betydande obalanser mellan utbud och 
efterfrågan på den finska arbetsmarknaden.  
Fischer och Straubhaar finner vidare att flyttströmmarna till stor del var 

efterfrågestyrda, då finländarnas flyttmönster inte verkat ha berott på 
arbetslöshetsnivån i Finland utan på antalet jobbvakanser i Sverige.9 De 
menar att den allmänna skillnaden i lönenivå mellan länderna enbart ledde 

                                                             
7 Fischer & Straubhaar (1996), ss. 135-137.  
8 Fischer & Straubhaar (1996), s. 164.  
9 Fischer & Straubhaar (1996), s. 171. 
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till begräsad migration, vilken avtog i takt med att löneskillnaderna 
minskade. I sammanhanget är det viktigt att notera att de branschvisa löne-
skillnaderna kan ha varit större, vilket alltså inte fångas upp av det mått som 
Fischer och Straubhaar använder.  
Efterfrågefaktorer är dock enligt Pedersen och Røed inte tillräckliga för att 

förklara förändringar i de intra-nordiska flyttströmmarna, framförallt inte 
strömmarna mellan Finland och Sverige.10 Under 1960- och tidigt 1970-talen 
hävdar de att större migrationsströmmar förklaras av att arbetskraftsbrist i 
Sverige sammanföll med utbudsöverskott på arbete i Finland.  Det generella 
mönstret bakom migrationen kan enligt Pedersen och Røed därför förklaras 
av att utbudsöverskott på arbete i Finland (arbetslöshet och 
strukturomvandling) ökade pressen för migration. Detta migrationstryck 
frigjordes sedan när efterfrågan på arbete har ökade i Sverige. Därför kan 
arbetskraftsmigrationen från Finland till Sverige förstås i termer av push- 
och pull-faktorer på ländernas arbetsmarknader. 
Dessa slutsatser ligger enligt Pedersen och Røed i linje med Lundborgs tes 

för Västeuropa som helhet. De institutionella lösningarna på ländernas 
arbetsmarknader har fungerat som en regulator för migrationsströmmarna 
genom att kollektivavtal i viss utsträckning kan ha motverkat migrationens 
omfattning.11 Genom kollektivavtalen har immigranterna inte kunnat 
underbjuda den inhemska arbetskraften, vilket har försvårat för finska 
immigranter att komma in på den svenska arbetsmarknaden under perioder 
med låg efterfrågan på arbete. Stora migrationsströmmar uppstod alltså i 
samband med konjunkturtoppar vilket bidrog till lägre löneglidning vid 
konjunkturtoppar och därmed till jämnare konjunkturförlopp.  

5.2.1 Problem med tidigare undersökningar 
Dataunderlaget i undersökningarna kan dock ifrågasättas. Pedersen och 
Røed använder samma data som Fischer och Straubhaar. Gällande de in-
komstdata för de nordiska länderna som används framgår att skillnaderna 
mellan Finland och Norge inte var speciellt betydande under 1960-talet. De 
minskade ytterligare under 1970-talet och framåt. Det innebär att inkomst-
skillnaden mellan Norge och Sverige var likartad den mellan Finland och 
Sverige.12 Modellerna får således problem att förklara det faktum att 
migrationsströmmarna från Norge var betydligt mindre än strömmarna från 
Finland med hjälp av inkomstskillnader. Mätningen av särskilt norska 
inkomstnivåer är problematiskt, vilket har att göra med landets stora 
oljeexportintäkter.    

                                                             
10 Pedersen & Røed (2008), s. 40. 
11 Lundborg (2006). 
12 Pedersen & Røed (2008), s. 34. 
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I de data som används i föregående studier låg Norge och Finlands in-
komstnivåer på omkring 70 procent av den svenska år 1970 där Finland till 
och med låg något högre än Norge. Därefter utvecklats ländernas inkomster 
relativt jämt och 1980 skulle ländernas BNP per capita vara omkring 90 
procent (Norge något före Finland) av den svenska. Eftersom inkomst-
skillnader i så fall inte kan förklara migrationsströmmarna betonar både 
Pedersen och Røed samt Fischer och Straubhaar de strukturella skillnaderna 
på Finland och Sveriges arbetsmarknader som förklaringar till den högre 
omflyttningen av arbetskraft från Finland. Samtidigt ges ingen förklaring till 
varför dessa skillnader ledde till en flyttström om de inte gav upphov till just 
inkomstskillnader. En närmare granskning av data visar att inkomsterna 
mäts som ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita nivå i förhållande till 
den svenska i basåret. Därefter extrapoleras inkomstskillnaderna med BNP 
serier i löpande priser. Detta är inte bra. Den riktiga metoden är att, i linje 
med Angus Maddison, extrapolera med BNP-volymer.  
Om vi utgår från GGDC-statistiken13 gällande BNP per capita uttryckt i 

1990 års priser i Gresham Khamis dollar var Finlands per capita inkomster 
omkring 70 procent av den svenska år 1960 medan Norges låg på omkring 
80 procent av de svenska. År 1970 var Finlands BNP per capita 75 procent 
och Norges 78 procent av den svenska BNP per capitanivån. Norges BNP 
sjönk dock kraftigt just 1970. Används istället tre års medelvärde blir Fin-
lands relativa BNP per capita 75 procent av den svenska, medan BNP per 
capita för Norge var drygt 80 procent.  
Enligt Pedersen och Røed samt Fischer och Straubhaars data skulle sedan 

ländernas BNP per capita utvecklas i relativ jämn takt, vilket innebär att 
båda skulle ha legat på omkring 90 procent av den svenska år 1980.14 Utifrån 
GGDC-statistiken ligger dock Finlands BNP per capita på omkring 85 pro-
cent av den svenska 1980 medan Norges BNP per capita var lika stor som 
den svenska. Jämför man även tillväxttakten under 1970-talet var den också 
betydligt snabbare i Norge jämfört med Finland. Detta pekar på att inkomst-
nivåerna inte var så likartade för Finland och Norge vilket de föregående 
undersökningarna bygger på.  
GGDC-data är dessutom inte heller tillförlitlig vad gäller Norges inkomst-

nivåer. Lindmark och Grytten har i en studie av konvergens mellan Sverige 
och Norge påpekat att basåret 1990 är olyckligt från norsk synvinkel, 
eftersom oljeexporten under detta år möttes av ovanligt stora prisfall.15 Det 
innebär att den norska nominella BNP-nivån var ovanligt låg detta år. Det 
bör noteras att det är den nominella (med köpkraftsjusterade) BNP i basåret 

                                                             
13 Egna beräkningar baserad på www. Ggdc.nl. (Total economy database) (2008-05-20).  
14 Pedersen & Røed (2008), s. 30. 
15 Lindmark & Grytten (2005), s. 15.  
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som extrapoleras med BNP-volymerna i GGDC-datat. När Lindmark och 
Grytten istället beräknar köpkraftsjusterade BNP-serier med 2003 som 
referensår framgår att inkomstskillnaderna mellan Norge och Sverige har 
varit relativt stabila och förhållandevis små under perioden 1950 till början 
av 1970-talet. Från 1950 fram tills 1970-talet har Norges BNP legat på 
omkring 90 procent av den svenska. Liksom för de GGDC-baserade 
beräkningarna var inkomstskillnaderna mellan Norge och Sverige 
utjämnade 1980.  
Som tidigare nämnts menar Røed och Pedersen i ett resonemang hämtat 

från Lundborg att kollektivavtalen kan ha begränsat flyttströmmarna från 
Finland.16 Det är dock viktigt att ha i åtanke att svenska kollektivavtal i så fall 
påverkade alla potentiella immigranter på samma sätt. Detta kan möjligen 
ha påverkat den totala immigrationen till Sverige, men kan inte förklara 
varför immigrationen från Finland trots allt var den mest omfattande. 

5.2.2 Växelkurser och prisnivå i Finland och Sverige 1950-2007 
    Ett ytterligare sätt att förstå drivkrafter bakom migrationen mellan Fin-
land och Sverige är att studera hur växelkurser och prisnivåer utvecklades i 
de båda länderna.  
Den säsongsmässiga arbetskraftsomflyttningen var omfattande. Det var inte 
ovanligt att finska arbetare stannade i Sverige under perioder kortare än ett 
år för att sedan återvända. Den säsongsmässiga flyttningen är inte heller 
alltid registrerad i migrationsstatistiken. Givet att säsongsarbetande 
finländare sparade delar av inkomsten kom delar av konsumtionen i 
hemlandet att utgöras av lönen i kronor växlat till mark. Det är då rimligt att 
räkna med växelkurslöner, det vill säga att man direkt jämförde 
lönenivåerna i termer av växelkurser (MER eller Market Exchange Rates). 
Många finländare kom att arbeta mer varaktigt i Sverige. För dessa arbetare 
blev konsumtionen i hemlandet liten medan konsumtionen i Sverige blev 
helt dominerande. Med antagandet att också arbetare som stannade i 
Sverige maximerade sin konsumtion, är det rimligt att se till deras 
incitament utifrån den köpkraftsjusterade (PPP eller Purchasing Power 
Parity) lönen. Det innebär ett antagande om att dessa arbetare också tog 
hänsyn till prisnivåerna i de respektive länderna. Eftersom prisnivån antas 
variera över tid, kan detta ha påverkat incitamenten att varaktigt arbeta 
respektive säsongsarbeta i Sverige.  
Under efterkrigstiden utvecklades växelkursen i Sverige starkare än i Fin-

land. Medan kronan var närmast oförändrad mot amerikanska dollarn fram 
till Bretton Woods-systemets sammanbrott, försvagades den finska marken 
(FIM) i samband med devalveringarna. I jämförelse med svenska kronan föll 

                                                             
16 Lundborg (2006), ss. 24 ff.   
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marken stegvis vid slutet av 1950- och 1960-talet och i början av 1970-talet, 
vilket framgår av figur 5-2. Från slutet av 1970-talet vände utvecklingen när 
svenska kronan först devalverades i flera omgångar vid 1970-talets slut och 
genom den stora devalveringen i början av 1980-talet, för att under 1990-
talet deprecieras ytterligare i samband med ERM-krisen.  
I takt med de nominella växelkursernas förändringar har också de köp-

kraftsjusterade växelkurserna justerats mellan länderna. Försvagningen av 
den finska marken fram till 1970-talets mitt avspeglas även i en försvagning i 
den köpkraftsjusterade växelkursen. Utvecklingen för den köpkrafts-
justerade växelkursen har dock varit mer gradvis även om förloppet för den 
nominella växelkursen tydligt avspeglas i den köpkraftsjusterade växel-
kursen. Sett till nivåer är dagens förhållande mellan de köpkraftsjusterade 
växelkurserna jämförbar med situationen i början av 1970-talet.  
 
Diagram 5-2 Nominell växelkurs och köpkraftsjusterad växelkurs Fin-
land i relation till Sverige 1950-2000 
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Källa: Penn Word Table 6.3. nedladdad från:  www.pwt.econ .upeen.edu (2009-10-19). 

Relationen mellan de PPP-justerade respektive de nominella växelkurserna 
avspeglar även prisnivåernas utveckling i Finland och Sverige. Även om det i 
linje med teorin om ett pris inte finnas någon skillnad mellan den långsiktiga 
köpkraftsjusterade växelkursen och den nominella växelkursen, visar figuren 
att anpassningen skedde gradvis. Det kan alltså på kort sikt uppstå skillnader 
eftersom den nominella växelkursen är mer rörlig än den köpkraftsjusterade. 
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Men även på längre sikt kan det uppstå prisnivåskillnader mellan länder som 
befinner sig på olika utvecklingsnivå.  
Trots att Finland hade en relativt sett lägre inkomstnivå än Sverige var 

prisnivån i början av 1950-talet betydligt högre i Finland. Normalt förväntas 
att det fattigare landet har en lägre prisnivå. Sett till den samlade prisnivån 
för hela ekonomin var prisnivån mellan 5 och 10 procent högre än i Sverige 
fram till slutet av 1950-talet. Detta gäller alltså prisnivån i hela ekonomin. 
Den prisnivå som hushållen mötte i sin konsumtion var i Finland högre än 
så.  Faktum är att den prisnivå som det finska hushållet mötte var över 20 
procent högre än det svenska från början av 1950-talet fram till slutet av 
1950-talet. Normaliseringen efter kriget och problem med utrikeshandeln 
kan möjligen förklara den prisnivåskillnaden. Från början av 1960-talet 
sjönk dock prisnivån i Finland mot den i Sverige och hushållens 
konsumtionspriser var då endast 15 procent högre i Finland. Den totala 
prisnivån i Finland hade blivit betydligt lägre än den svenska. Nedgången för 
de finska priserna fortsätta fram till mitten av 1970-talet, vilket framgår av 
diagram 5-3.   
 

Diagram 5-3 Prisnivån totalt och prisnivån för konsumtionen Finland i 
förhållande till Sverige 1950-2000 
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Källa: Penn Word Table 6.3 Nedladdad från: www.pwt.econ .upeen.edu (2009-10-19). 

Från mitten av 1970-talet och fram till början av 1990-talet steg de finska 
priserna mot de svenska. Liksom tidigare är den prisnivå hushållen möter i 
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konsumtionen högre än den genomsnittliga prisnivån. Detta bidrar till att 
hushållens priser återigen blir högre i Finland än i Sverige under 1980-talet. 
I samband med 1990-talskrisen faller åter de finska priserna tillbaka och 
utvecklas sedan i takt med svenska priser. I dag är skillnaderna små mellan 
länderna.  
     Den nominella växelkursens utveckling innebar att incitamenten för 
arbetskraftsmobilitet ökade från slutet av 1950-talet fram till sent 1960-tal. 
Eftersom lön i svenska kronor kunde växlas över till allt fler finska mark blev 
köpkraften under 1950- och 1960-talen allt starkare i hemlandet. En mot-
verkande kraft kunde vara ifall prisnivån ökade i samma takt som växel-
kursen. Prisnivåns utveckling visade på att det åtminstone fram till slutet av 
1950-talet knappast fanns någon vinst med att konsumera i Finland i stället 
för i Sverige. Tvärtom var prisnivån i Finland högre än i Sverige. Från 1960-
talet blev situationen mer svårbedömd när konsumentpriserna var högre i 
Finland, medan andra priser var lägre. Däremot verkar 1970-talet mer 
entydigt innebära att priserna var lägre i Finland, varför incitamenten för att 
säsongsarbeta kan högre än att varaktigt stanna i Sverige. 

5.3 Sammanfattning  
I början av 1950-talet infördes den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 
vilket innebar att nordiska medborgare kunde röra sig fritt mellan inom 
norden. Även socialförsäkringssystemet anpassades så att nordiska medbor-
gare fick samma tillgång till dessa förmåner i alla nordiska länder. Detta 
ökade mobiliteten mellan länderna. Den enskilt största migrationsströmmen 
inom Norden gick från Finland till Sverige. Ländernas arbetsmarknader 
uppvisade också strukturella skillnader där den svenska arbetsmarknaden 
kännetecknandes av efterfrågeöverskott på arbete medan den finska, med en 
stor arbetskraftsreserv i jordbruket, istället kännetecknandes av utbuds-
överskott på arbete. Även den demografiska utvecklingen skiljde sig åt mel-
lan länderna där befolkningstillväxten av gruppen i arbetsförålder var betyd-
ligt starkare i Finland.     
I tidigare studier har obalanser på ländernas arbetsmarknader lyfts fram 

som orsaker till flyttströmmarna då framförallt varför den finska migra-
tionen var så mycket mer omfattande än de övriga nordiska länderna. Som 
diskuterats i kapitlet bygger undersökningarna på data som visar att Finland 
och Norge haft likartad inkomstnivå under perioden. Detta kan dock 
ifrågasättas vilket gör att inkomstskillnader som drivkraft mellan länderna 
inte kan falsifieras. Även växelkursen och prisnivåns relativa utveckling 
mellan länderna bör ha spelat in för migrationsströmmarnas utveckling. Den 
svenska såväl nominella som köpkraftsjusterade växelkursen utvecklades 
också starkare än den finska marken fram till 1970-talet. Därefter stärktes 
den finska marken i förhållande till den svenska kronan.  Detta stämmer 
även väl in på de finska flyttmönster som var relativt höga under 1950 och 
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1960-talen och nådde en topp i början av 1970-talet. Därefter minskade 
nettomigrationen till Sverige. Utifrån detta ska utveckling av relativlönerna 
mellan länderna undersökas närmre i kapitel 7. 
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6 Reallöne- och produktivitets-
utveckling på sektornivå  

 

6.1 Inledning 
Efter att den övergripande kronlogin för konvergensen har fastslagits och de 
av institutionella förhållanden på ländernas faktormarknader beskrivits 
kommer nu reallöneutvecklingen att studeras för ett antal sektorer. Eftersom 
grunden för inkomstutjämning, eller faktorprisutjämning är produktivitets-
konvergens, kommer reallönernas förändring att ställas mot produktivitets-
utvecklingen för olika sektorer. Detta kapital knyter an till den tredje fråge-
ställningen, nämligen hur sambandet mellan lön och produktivitet har 
utvecklats på näringsggrensnivå inom länderna.  
Jonas Ljungberg har påpekat att ett vanligt förekommande antagande är 

att löneskillnader avspeglar produktivitetsskillnader, samtidigt som empi-
riska undersökningar av relationen mellan löner och produktivitet är mer 
sällsynta.1 Kapitlet bidrar därmed till forskningen också på detta sätt. 
Kapitlens disposition är den följande: i nästa avsnitt berörs metodologiska 
frågor, med tonvikt på de deflateringsproblem som rör jämförelsen av 
reallöner och produktivitet. Därefter kommer reallöneutvecklingen för ett 
antal sektorer att studeras och ställas i relation till konvergensscenariot som 
beskrevs i kapitel 3. I kapitlets tredje del undersöks sambandet mellan 
arbetsproduktivitets- och löneutveckling för dessa sektorer. Detta samband 
undersöks dels när arbetsproduktiviteten har beräknats med KPI och dels 
när det har beräknats med separata sektorsdeflatorer. Slutligen kommer 
sambandet mellan arbetsproduktivitets- och relativprisförändringar att 
göras.  

6.2 Metodologiska frågor 
För en grundläggande analys av löneutvecklingen är det viktigt att studera 
löneutvecklingen på sektorsnivå. Undersökningen begränsas tyvärr av att det 
saknas jämförbara data för alla sektorer, däribland offentlig sektor.  
De högsta lönerna återfanns år 1950 i finanssektorn i båda länderna. I 

Sverige var lönerna högst i banksektorn, medan bankernas löner i Finland 
låg strax under lönerna för försäkringsverksamhet. I följande figurer har 
lönenivåerna indexerats så att bankernas löner år 1950 är 100 i båda 
länderna. För undersökningen används reallöner som beräknats på det sätt 
som anges avsnittet om metod- och källkritik. De sektorer som ingår är 

                                                             
1 Ljungberg (2004), s.245.  
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jordbruk, tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet, handel, 
bankverksamhet och försäkringsverksamhet. Avsaknaden av offentlig sektor 
beror på avsaknad av jämförbara lönedata. Med utgångspunkt i antagandet 
om att löneskillnader avspeglar produktivitetsskillnader är det rimligt att 
anta att produktivitetsutvecklingen och reallöneutvecklingen har varit likar-
tad oavsett sektor och land. En jämförelse mellan produktivitet och reallöner 
innebär dock vissa metodologiska problem som imåste klargöras. Deflatorer 
i båda länderna är vidare KPI. Även detta kräver en närmare metodologisk 
diskussion. 
Prisutvecklingen för enskilda sektorer kan antas ha skiljt sig från 

konsumentprisernas allmänna utveckling, vilka mäts med KPI. För att få 
jämförbarhet med löneutvecklingen måste man därför använda samma 
deflatorer både för lönerna som för produktivitetsutvecklingen, det vill säga 
KPI, för att undvika det som Lindmark och Vikström har kallat den deflate-
rade kvotens dilemma.2 Problemet är formellt sett det följande:  
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där FV är förädlingsvärdet i löpande priser, W är den nominella lönen, P är 
industrideflatorn, L är arbetsinsatsen och KPI är konsumentpriserna. I det 
första ledet beräknas kvoten mellan arbetsproduktiviteten och reallönen, där 

)( VOLFVPFV =/
det vill säga den fastprisberäknade volymen, FVVOL/L är 

således produktiviteten och W/KPI är reallönen. Mellanledet är en trans-
formation. I sista ledet framgår att operationen inkluderar en implicit kvot-
deflator, KPI/P, det vill säga förhållandet mellan KPI och industrideflatorn. 
Om inte KPI och deflatorn utvecklas på samma sätt, kommer relationen 
mellan produktivitet och reallön blir svårtolkad. Både företag och arbets-
tagare styr ju sitt agerande efter löpande priser. Om P byts ut mot KPI kan 
KPI förkortas bort. Det som då återstår är en jämförelse av produktiviteten i 
löpande priser med de nominella lönerna. Notera att en konsekvens av att 
förädlingsvärdet deflateras med KPI för jämförbarhet med reallönerna är att 
förädlingsvärdestillväxten inte kan tolkas som sektorns bidrag till BNP i 
fasta priser, eftersom BNP-volymen beräknas med separata bransch-
deflatorer.       
 
 
 

                                                             
2 Se Lindmark & Vikström (1997). 
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6.3 Reallöneutveckling i Sverige 
Som framgår av diagram 6-1 steg de svenska reallönerna för samtliga 
näringsgrenar i en jämn och hög takt under 1950- och 1960-talen. Denna 
trend bröts i början av 1970-talet. Under en tioårsperiod fram till mitten av 
1980-talet minskade till och med reallönerna i alla näringsgrenar. Under 
denna period hade Sverige en hög inflationstakt vilket gjorde att de höga 
nominella löneuttagen inte ledde till någon reallönetillväxt. Det skedde en 
viss uppgång i reallönetillväxten från mitten av 1980-talet som dock bröts i 
samband med 1990-talskrisen. Det kan också konstateras att reallöne-
nivåerna i princip var oförändrade från mitten av 1970-talet fram till 1990-
talet.  
Under perioden 1950 till början av 1970-talet växte reallönerna i de olika 

sektorerna i relativt jämn takt, vilket resulterade i att de relativa löne-
nivåerna mellan sektorerna i stort sett var stabila. Försäkringsverksamhet 
uppvisade vissa fluktuationer under slutet av 1960-talet, men den över-
gripande bilden av perioden präglas av små förändringar av den relativa 
lönestrukturen. Ytterligare en tendens är de starka reallöneökningarna i 
bank- och försäkringsverksamhet från omkring 1990, vilket möjligen kan 
förklaras av avregleringen av finansmarknaderna. 
 
Diagram 6-1 Reallöner efter näringsgren. Sverige 1950-1998. Index ban-
ker 1950 = 100 
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Källa: SOS (löner) samt KPI: Edvinsson och Söderberg (2007): nedladdad  från: 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26813 (2009-09-21) 
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En slutsats är att Sverige upplevde en reallönetillväxt under den period då 
landets produktivitet utvecklades starkare än i USA. Under steady state har 
reallönerna varit oförändrade på lång sikt. Att reallönerna stått stilla samti-
digt som produktiviteten har ökat kan bero på någon kombination av att KPI 
har ökat snabbare än BNP-deflatorn; att löneandelen har sjunkit eller att de 
löneskatter som betalas av arbetsgivarna har ökat snabbare än vad lönerna 
har gjort. Alltså att merparten av löneökningarna har tagits ut i arbetsgivare-
avgifter.    

6.4 Reallöneutvecklingen i Finland 
För Finlands vidkommande kännetecknades 1950-talet av en mycket svag 
och bitvis negativ reallönetillväxt i merparten av näringsgrenarna. Reallöne-
tillväxten tog dock fart från tidigt 1960-tal och blev mer intensiv från 
framförallt början av 1970-talet. Reallönetillväxten var vidare mer eller 
mindre kontinuerlig fram tills början av 1990-talet. Först därefter planade 
den ut. Detta svarar i stort sett mot den periodisering av den finska 
konvergenstillväxten som gjordes i kapitel fyra. Det finns således inga tecken 
på löneåterhållsamhet i termer av långsammare reallöneutveckling i vare sig 
Sverige eller Finland under perioder då länderna har upplevt upphinnar-
tillväxt gentemot USA.   
 
Diagram 6-2 Reallöner efter näringsgren Finland 1950-1998. Index 
banker 1950 = 100  
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Källa: FOS (löner) för KPI: Hjerrpe (1996) ss. 156ff. samt IMF The World Economic Outlook (WEO) Database 
April 2000. 



 

 101

Inte heller för Finlands vidkommande finns det några tydliga tendenser till 
förändrad relativ lönestruktur under vare sig 1950- eller 1960-talen. Det 
förefaller också som att reallönetillväxten i de flesta sektorer och närings-
grenar höll i sig fram till början av 1990-talet, med undantag för bank- och 
försäkringsverksamhet, där lönerna i likhet med Sverige ökade. Löne-
spridningen ökade under 1970-talets första hälft, bland annat genom 
kraftiga reallöneökningar inom bygg- och anläggningsverksamhet och dels 
under perioden 1980 och framåt. Under 1980-talet ökade både bygg- och 
anläggningsverksamhet och finanssektorn sina löner mer än industrin, 
handelen och jordbruk. Vidare är kraftiga reallönesänkningar inom bygg- 
och anläggningsverksamhet värda att notera under både slutet av 1970-talet 
och i samband med 1990-talskrisen. 
På ett övergripande plan följde reallönetillväxten i de båda länderna rela-

tivt väl de tillväxtmönster som beskrivits i kapitel 3. I motsats till Sverige 
sker det i Finland en ökad spridning i lönestrukturen från omkring 1970 och 
framåt. Liksom för Sverige låg de finska reallönenivåerna i såväl 
handelssektorn och jordbrukssektorn under lönerna i tillverkningsindustrin 
under hela perioden. 
 

6.5 Sambandet mellan reallön och arbetsproduktivitet 
över tid  

För undersökningen av reallöneutvecklingen och arbetsproduktivitets-
utveckling görs först en jämförelse då både reallönerna och arbets-
produktiviteten har deflaterats med KPI. Därefter görs en jämförelse då real-
lönerna har beräknats med KPI medan arbetsproduktiviteten har beräknats 
med en separat deflator för den aktuella sektorn. Värt att notera är att det är 
denna deflator som motsvarar sektorns del av prisutvecklingen på BNP-nivå, 
vilket är ett resultat av att BNP-deflatorn beräknas som näringsgrenarnas 
vägda deflatorer. Sambanden kommer att presenteras för tre till två sektorer 
i taget för varje land vilket gör att man kan lättare kan studera sambanden 
mellan arbetsproduktivitet och reallön i sektorerna mellan länderna.   
Först studeras utvecklingen inom jordbruk, industri- och byggnads-

sektorn. Industrin är öppen mot omvärlden och den sektor som antas vara 
löneledande. Detta kan då konstrasteras mot byggnadssektorn vilken är 
hemmamarknadsorienterad. Eftersom jordbrukssektorn är central i Temins 
modell gällande överflyttningsvinster blir det särskilt intressant att jämföra 
om sambanden mellan lön och produktivitet utvecklas olika i de båda län-
derna.  En reservation kan dock göras mot att använda jordbrukslöner som 
jämförelse då arbetskraften i jordbruket i stor utsträckning utgörs av egen-
företagare. I sammanhanget studeras dock arbetsmarknaden varför löne-
nivån inom jordbruket ändå är relevant som prissignal för arbetskraftens 
omallokering. Detta är inte minst relevant för Finlands vidkommande. Där-
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efter kommer utvecklingen för handel och bank- och försäkringssektorn att 
studeras vilka kan ses representera olika delar av tjänstesektorn.   

6.5.1 Sambanden mellan lön och arbetsproduktiviet – gemen-
sam deflator 

Som visas i diagram 6-3 följde reallöneutvecklingen och arbets-
produktiviteten i Sverige (beräknat med KPI) varandra väl i samtliga 
sektorer i början av perioden. Man kan dock notera att arbetsproduktiviteten 
i den svenska industrin ökade något snabbare än reallönerna redan från 
mitten av 1960-talet. Detta sammanföll med att sysselsättningen i industrin 
började minska. För Sveriges del följde jordbrukets reallöner och 
produktivitet varandra fram till början av 1970-talet. 
 

Diagram 6-3 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling för jordbrukssektorn, tillverkningsindustrin, byggnads-
sektorn och i Sverige 1950-2000. Index 1950 = 100 
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Källa: SOS (löner) och Nationalräkenskaperna för Sverige. KPI: Edvinsson och Söderberg (2007) nedladdad 
från http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26813  . 

Därefter skedde en relativt sett snabbare arbetsproduktivitetsutveckling 
jämfört med reallöneutvecklingen. Skillnaden är mycket större än för indu-
strin. Flertalet jordbrukare var egenföretagare vilkas inkomster är en bland-
ning av löner och kapitalinkomster. Det är alltså möjligt att löneandelen 
sjönk inom jordbruket. Tendensen att produktiviteten växte fortare än real-
lönerna höll i sig fram till början av 1980-talet. Därefter vände trenden och 
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reallönerna började växa fortare. Från 1970-taletets början ökade arbets-
produktiviteten något snabbare än reallönerna även inom bygg- och 
anläggningsverksamhet. Från 1980-talet och framåt växte återigen reallönen 
och arbetsproduktivitet i en jämn takt. 
För Finlands vidkommande visas motsvarande samband i diagram 6-4. 

Det kan konstateras att arbetsproduktiviteten och reallönerna utvecklades 
mer eller mindre i samma takt för industri- och byggnadssektorn. De finska 
serierna fluktuerade något mer. Det förefaller också som att det runt mitten 
av 1970-talet skedde en nivåförändring inom industrin.  
 

Diagram 6-4 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling för jordbrukssektorn, tillverkningsindustrin samt byggnads-
sektorn i Finland 1950-2000. Index 1950=100  
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Källa: FOS (löner) samt Hjerppe (1996) samt nationalräkenskaperna för Finland. KPI: Hjerrpe (1996) ss. 
156ff. samt IMF The World Economic Outlook (WEO) Database April 2000.   

En motsvarande nivåförändring kan också ha inträffat inom bygg- och 
anläggningsverksamhet under slutet av 1960-talet i samband med den stora 
kostnadskrisen i finsk ekonomi. Arbetsproduktiviteten i industrin ökade 
något snabbare än reallönerna från mitten av 1980-talet. Från början av 
1960-talet till slutet av 1970-talet ökade reallönerna inom jordbrukssektorn 
snabbare än arbetsproduktiviteten. Därefter utvecklades arbetsproduktivi-
teten och reallönerna i jämnare takt.  
Då arbetsproduktiviteten var beräknad med KPI följde alltså arbets-

produktivitets- och reallöneutvecklingen varandra tämligen väl för framför-
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allt industri- och byggnadssektorn i båda länderna.  För Sveriges vidkom-
mande skedde en viss divergens mellan arbetsproduktivitets- och real-
löneutveckling redan från mitten av 1960-talet. Denna utveckling blir allt 
tydligare från 1970-talet vilket sammanfaller med att reallönerna stagnerade 
i Sverige.  Även sysselsättningen inom industrin minskade från omkring 
denna period. Efterfrågan på industriarbetare blev allt mindre. En möjlig 
förklaring är att lönerna samtidigt sattes med utgångspunkt i ekonomins 
genomsnittliga produktivitetstillväxt. Utvecklingen i jordbrukssektorn var 
olikartad i de båda länderna.  I Finland skedde det under undersöknings-
periodens första hälft en betydligt snabbare reallöneutveckling än arbets-
produktivitets utveckling.  I Sverige skedde däremot en snabbare arbets-
produktivitets- än reallöneutveckling under perioden.   
För Sveriges vidkommande följde arbetsproduktiviteten och reallönen 

varandra under hela perioden. För banksektorn utvecklades lönerna och 
arbetsproduktiviteten i relativt likartad takt fram till början av 1970-talet. 
Detta visas i diagram 6-5. 
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Diagram 6-5 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling i handels-, bank- och försäkringssektorn i Sverige 1950-
2000. Index 1950=100 
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Källa: SOS (löner) och Nationalräkenskaperna för Sverige KPI: Edvinsson och Söderberg (2007) nedladdad 
från http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26813  (2009-09_21). 

Från början av 1970-talet skedde dock en betydligt snabbare tillväxt i arbets-
produktiviteten jämfört med reallönerna. Detta kan tänkas avspegla bank-
sektorns snabba expansion i Sverige efter avregleringarna av finans-
marknaderna under slutet av 1980-talet. För försäkringssektorns vidkom-
mande divergerar reallöne- och arbetsproduktivitetsutvecklingen under 
1950-talet då reallönerna växete snabbare än arbetsproduktiviteten. Från 
början av 1970-talet har lönerna och produktiviteten utvecklats i samma 
takt.  
Även i Finland följde arbetsproduktiviteten och reallönerna varandra väl 

under hela perioden. En viss divergens skedde i och med att 
arbetsproduktiviteten ökade något snabbare än reallönerna under första 
halvan av 1970-talet. Därefter följde serierna återigen varandra. 
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Diagram 6-6 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling i handels-, bank- och försäkringssektorn i Finland 1950-
2000. Index 1950 =100  
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Handelssektorn Bank och försäkringssektorn  
Källa: FOS (löner) samt Hjerppe (1996) samt nationalräkenskaperna för Finland. KPI: Hjerrpe (1996) ss. 
156ff. samt IMF The World Economic Outlook (WEO) Database April 2000. 

Då uppgifter i de finska historiska nationalräkenskaperna saknas för att 
kunna beräkna arbetsproduktiviteten separat för bank- och 
försäkringssektorerna presenteras dessa som en sektor. Förutom en viss 
divergens i början av perioden, då reallönerna utvecklas snabbare än 
arbetsproduktiviteten, följs löne- och arbetsproduktivitetsutveckling 
tämligen väl under perioden. Reallöne- och arbetsproduktivitetsutvecklingen 
(mätt med KPI) inom handelssektorn följde varandra under hela perioden i 
båda länderna. I Finland följde, förutom under 1950-talet, även reallöne- och 
arbetsproduktivitetsutvecklingen åt inom bank- och försäkringssektorn. En 
liknande utveckling skedde även inom försäkringssektorn i Sverige medan 
divergens mellan arbetsproduktiviteten och reallöneutvecklingen i 
banksektorn var betydande under 1980- och 1990-talet. 
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6.5.2 Sambanden mellan lön och arbetsproduktiviet – bransch-
deflator  

 
Som påpekades inledningsvis skall produktivitetsutvecklingen egentligen 
beräknas med utgångspunkt i separata deflatorer. Det är därför av intresse 
att studera hur reallönen följer arbetsproduktivitetsutvecklingen när korrekt 
beräknade förädlingsvärdesvolymer ligger till grund.  
För Sveriges vidkommande utvecklades arbetsproduktiviteten inom 

tillverkningsindustrin betydligt snabbare än reallönerna redan från mitten 
av 1950-talet vilket visas i diagram 6-7. Detta avspeglar att priserna för 
industrivaror föll i förhållande till KPI.   
 

Diagram 6-7 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling för jordbruks-, tillverkningsindustrin och byggnadssektorn i 
Sverige 1950-2000. Index 1950 =100 
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Källa: SOS (löner) och Nationalräkenskaperna för Sverige.  

För jordbrukets del utvecklades arbetsproduktiviteten och reallönen i 
samma takt fram till början av 1970-talet. Därefter ökade arbets-
produktiviteten betydligt snabbbare än sektorns reallöner. På ett över-
gripande plan påminner därför den KPI-deflaterade och sektorsdeflaterade 
produktivitetsutvecklingen om varandra (se diagram 6-3). Detta visar att 
priserna för jordbruksprodukter i högre utsträckning följde KPI än vad 
industrivarupriserna gjorde åtminstone fram till 1970. Såväl de KPI-deflate-
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rade och sektorsdeflaterade serierna efter 1970 uppvisar en ökad spridning. 
Denna tendens är tydligare när arbetsproduktiviteten beräknas med en 
sektorsdeflator.  
För byggnadsindustrin utvecklas å andra sidan reallönerna något 

snabbare än vad arbetsproduktiviteten gjorde under 1950-talet fram till 
början av 1970-talet. I relation till diagram 6-3 innebär detta att prisindex 
för sektorn ökade något mer än KPI under perioden. Efter 1970 har den 
sektorsdeflaterade produktiviteten ökat snabbare än reallönerna, vilket av-
speglar att KPI ökade något snabbare än priserna inom bygg- och 
anläggningsindustrin. 
Även i Finland ökade arbetsproduktiviteten inom tillverkningsindustrin 

betydligt snabbare än reallönerna för hela perioden, med undantag för ett 
antal år på 1970-talet. Samtidigt blev divergensen mellan arbets-
produktiviteten och reallönerna mer tydliga under från 1980-talet. Arbets-
produktiviteten och reallönerna inom byggnadssektorn följde däremot var-
andra väl under hela perioden. 
 

Diagram 6-8 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och real-
löneutveckling för jordbruks-, tillverkningsindustrin och byggnads-
sektorn i Finland 1950-2000. Index 1950=100 
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Källa: FOS (löner) samt Hjerppe (1996) ss. 109 ff,  samt Nationalräkenskaperna för Finland. 

För jordbrukets del ökade reallönerna snabbare än arbetsproduktiviteten 
från 1960-talets början fram till mitten av 1970-talet. Sambandet mellan 
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arbetsproduktivitet och reallön utvecklas på likartat sätt som i diagram 6-4 
där arbetsproduktiviteten beräknades med KPI. 
Som framgår av diagram 6-4 följde reallöne- och arbetsproduktivitets-
utvecklingen varandra relativt väl efter 1975. Då arbetsproduktiviteten be-
räknas med en sektorsdeflator kan en divergens mellan arbetsproduktivitet 
och reallön konstateras omkring 1980. Orsaken är att arbetsproduktiviteten 
ökade betydligt snabbare än reallönerna.   
I den svenska handelssektorn följdes arbetsproduktiviteten och 

reallönerna varandra väl under perioden som helhet. Motsvarande serier för 
banksektorn följde också varandra relativt väl fram till mitten av 1970-talet. 
Från mitten av 1970-talet fram till mitten av 1980-talet ökade arbets-
produktiviteten i högre takt än reallönerna. 
 

Diagram 6-9 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling för handels, bank- och försäkringssektorn i Sverige 1950-
1997. Index 1950=100 
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Källa: SOS (löner) och Nationalräkenskaperna för Sverige. 

Denna divergens mellan arbetsproduktivitet och reallön är inte lika tydlig 
som i diagram 6-5 där arbetsproduktiviteten beräknats med KPI. För 
försäkringssektorn steg reallönerna snabbare än arbetsproduktiviteten un-
der 1960-talet. Därefter följde reallönen och produktiviteten varandra fram 
till mitten av 1970-talet då arbetsproduktiviteten växte något snabbare än 
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reallönen. Då arbetsproduktiviteten beräknats med KPI följde reallön och 
arbetsproduktivitet varandra vilket framkommer i diagram 6-5.  
Liksom för Sveriges vidkommande följde arbetsproduktiviteten och real-

lönerna varandra väl inom den finska handelssektorn. Reallöneutvecklingen 
i bank och försäkringssektorn var betydligt snabbare jämfört med 
arbetsproduktivitetsutvecklingen från början av 1950-talet fram tills början 
av 1970-talet. 
 

Diagram 6-10 Relationen mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utveckling för handels, bank- och försäkringssektorn i Finland 1950-
1997. Index 1950 = 100 
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Källa: FOS (Löner) samt Hjerppe (1996) samt Nationalräkenskaperna för Finland.  

Under resten av perioden utvecklades arbetsproduktiviteten och reallönerna 
i jämn takt.  Detta kan jämföras med diagram 6-6 där reallöneutvecklingen 
var relativt högre än arbetsproduktivitetens utveckling under framförallt 
1950-talet andra hälft.  
Genomgången av sambandet mellan lön och arbetsproduktivitet över tid 

har visat att sambandet påverkas beroende på om arbetsproduktiviteten 
beräknats med KPI eller med separata branschdeflatorer. Detta innebär att 
skillnader finns i hur vissa branschdeflatorer utvecklats i förhållande till 
konsumentprisindex. Produktivitetstillväxt tas alltså ut i att både reallöner 
stiger och att relativpriser förändras, vilket också diskuterades i teorikapitlet.   
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6.6 Sambandet mellan pris och produktivitet 
En förklaring till skillnader mellan arbetsproduktivitets- och reallöne-
utvecklingen är alltså att produktivitetsskillnader ger upphov till 
löneskillnader liksom till förändrade relativprisskillnader. Hög produktivitet 
leder då till fallande relativpriser, varför löneutrymmet i den högproduktiva 
sektorn också minskar. Fallande priser går dessutom i normalfallet hand i 
hand med ökad sektoriell tillväxt.3    
Det är därför motiverat att närmare undersöka om produktivitetstillväxt 

också har medfört fallande relativpriser i båda länderna. Med utgångspunkt i 
ländernas historiska nationalräkenskaper har sambandet mellan relativ pro-
duktivitet och relativa priser testas för sex sektorer.  För Sveriges del är det 
(1) jordbrukssektorn, (2) industrisektorn, (3) byggnadssektorn, (4) 
transportsektorn, (5) privata tjänster och (6) offentliga tjänster.  För Fin-
lands del är det (1) primära sektorn, (2) industrisektorn, (3) byggnads-
sektorn, (4) en sektor med transport, banker, handel samt fastighets-
förvaltning slutligen (5) övriga privata tjänster och (6) offentliga tjänster. 
Sektorindelningen i de båda länderna är därför likartad om än inte identisk. 
En ytterligare skillnad gällande källmaterialet är hur arbetsinsatsen mäts. 
Det svenska materialet bygger på antalet sysselsatta personer medan de 
finska serierna utgörs av arbetskraftsindex, baserat på det totala antalet ar-
betade timmar.  Först beräknas den relativa produktiviteten. 
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där RP är den relativa produktiviteten i sektor s, vid tidpunkten t och P är 

produktiviteten. Sektorenas produktivitet har beräknats i förhållande till den 
för ekonomin genomsnittliga arbetsproduktiviteten. Motsvarande operation 
görs för relativpriset.  
Relativprisförändringarna har operationaliserats utifrån sektorenas re-

spektive deflatorer i förhållande till BNP-deflatorn:   
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där RD är den relativa deflatorn för sektor s, vid tidpunkten t och D är de-

flatorn och DBNP,t är BNP-deflatorn. 

                                                             
3 Ljungberg (1990), s. 67. 
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Sektorernas relativa pris och relativa produktivitet beräknas därmed för 
varje år för perioden 1950-2000.  I diagram 6-11 visas sambandet mellan 
relativprisförändring och relativ produktivitet för Sverige under perioden. 
 

Diagram 6-11 Sambandet mellan relativpris och relativ produktivitet för 
Sverige 1950-2000 
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Källa: Egna beräkningar baserade på Krantz och Schön (2007) http://www.ehl.lu.se/database/LU-
MADD/National%20Accounts/default.htm (2008-05-03). 

Som framgår av diagram 6-11 finns det ett starkt negativt samband mellan 
relativ produktivitetsnivå och den relativa prisnivån för sektorn. Detta kan 
förklaras av att sektorer med en högre produktivitetstillväxt än genomsnittet 
också har haft en långsammare prisutveckling än genomsnittet. En 
sambandsskattning, beräknad som en potensfunktion4, visar även att 
determinationskoefficienten är hög. I diagram 6-12 visas motsvarande sam-
band för Finland.    
 

 
 
 
 
 

                                                             
4 Då sambanden inte är linjära har en potensfunktion valts. 
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Diagram 6-12 Sambandet mellan relativpris och relativ produktivitet för 
Finland 1950-2000 
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Källa: Egna beräkningar baserade på Hjerppe (1996) tabell 5 samt 6.  

Liksom för Sveriges vidkommande finner vi även för Finland ett starkt nega-
tivt samband mellan relativt pris och relativ produktivitet. Även här är 
determinationskoefficienten hög om än något lägre jämfört med Sverige. 
Skillnaderna i sambandens styrka kan ses mot bakgrund av de skillnader 
som finns avseende sektorsindelningen mellan länderna och skillnader i hur 
arbetskraftsinsatsen beräknats. Men dessa skillnader är att betraktas som 
relativt små. Den övergripande slutsatsen är att det för båda länderna finns 
ett tydligt och starkt negativt samband mellan produktivitetstillväxt och 
relativpriser i båda länderna 1950-2000.  
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6.7 Slutsatser 

Relationen mellan lön och arbetsproduktivitet har studerats i detta kapitel. 
Utgångspunkten har varit att produktivitetskonvergensen är grunden till 
inkomstutjämning och faktorprisutjämning. I sammanhanget har därför 
frågan kring sambanden mellan lön och produktivitet studerats. Reallöne-
tillväxten var svenskt vidkommande relativ hög och jämn under 1950- och 
1960-talen. Denna tillväxt avtog stor utsträckning från 1970-talet och under 
en period föll även reallönerna något. För Finlands vidkommande tog 
reallönetillväxten fart under 1960-talet och höll i sig fram tills 1990-talets 
början. Detta svarar i stort sett mot den periodisering av den finska 
konvergenstillväxten som gjordes i kapitel fyra. Undersökningens resultat 
visar alltså inte några tecken på löneåterhållsamhet i termer av långsammare 
reallöneutveckling i vare sig Sverige eller Finland under perioder då län-
derna har upplevt upphinnartillväxt gentemot USA. 
Kopplat till frågeställningen kring sambandet mellan lön och produktivitet 

undersöktes arbetsproduktivitets- och reallöneutvecklingen för ett antal 
jämförbara sektorer. En viktig metodologisk fråga gällde vilken typ av defla-
tor som används i beräknandet av produktiviteten, där såväl KPI som sepa-
rata sektorsdeflatorer använts. När arbetsproduktivitet beräknas med KPI 
följde arbetsproduktivitets- och reallöneutvecklingen varandra i framförallt 
industri- och byggnadssektorn för båda länderna.  För Sveriges vidkom-
mande halkade dock reallönerna något efter arbetsproduktiviteten under 
framförallt 1970-talet. Detta sammanföll med reallönernas stagnation i Sve-
rige. Det skedde för Sveriges del en divergens mellan arbetsproduktivitetens 
och reallönernas utveckling inom industrins redan från mitten av 1960-talet.  
Då arbetsproduktiviteten beräknas med sektorsspecifika deflatorer får vi 

en något annorlunda bild. Speciellt inom industrin så utvecklades arbets-
produktiviteten snabbare än reallönen för perioden som helhet i båda län-
derna. Även i jordbruksektorn såg vi en ökad spridning mellan löne- och 
arbetsproduktivitet om arbetsproduktiviteten beräknats med en sektors-
deflator. I både byggnads- och handelssektorn följs arbetsproduktiviteten 
och reallönerna varandra väl under hela perioden även då de beräknats med 
sektorsdeflatorer vilket indikerar att prisutvecklingen i dessa sektorer i stor 
följt KPI. 
 Detta avspeglar att sektorsdeflatorerna i vissa sektorer utvecklas annor-

lunda gentemot KPI. Slutsatsen är att produktivitetstillväxt inte behöver leda 
till stigande löner utan denna kan också leda till fallande relativ priser. Detta 
samband testades även för båda länderna och resultatet visade att ju högre 
produktivitetstillväxt desto lägre prisutveckling.   
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7 Faktorprisutjämning 1955-1995 
 

7.1 Inledning 
En central utgångspunkt i neoklassisk ekonomisk teori är att lönen bestäms 
av arbetets marginalproduktivitet. Man kan alltså anta en positiv korrelation 
mellan lön och produktivitet. För att fördjupa analysen av 
faktorprisutjämningen är det därför motiverat att studera hur produktivitet 
och reallöner utvecklades på branschnivå i de två länderna. 
Kapitlet knyter an till två av huvudfrågeställningarna i det inledande ka-

pitlet.  Dels frågeställningen: hur den finska arbetsproduktiviteten skiljer 
sig från den svenska och vad som kännetecknar sambandet mellan lön och 
produktivitet efter näringsgrenar inom samt mellan länderna. Då 
sambandet mellan lön och produktivitet mellan länderna testas kommer 
därmed frågan hur den gemensamma arbetsmarknaden har bidragit till 
lönekonvergens mellan Finland och Sverige att behandlas.  
Kapitlet är disponerat på följande sätt: först kommer sambanden mellan 

lön och produktivitet över tid att testas. I nästa steg görs en jämförelse av 
löne- och produktivitetsskillnader mellan länderna. Slutligen studeras sam-
bandet mellan lön och produktivitet vid givna tidpunkter inom länderna. 
Undersökningen bygger på fem tvärsnitt åren 1955, 1965, 1975, 1985 samt 
1995. 

7.2 Produktivitet och lön över tid 
För att få ett samlat grepp om sambanden mellan lön och produktivitets-
skillnader mellan länderna på branschnivåer skattas en regressionsmodell. 
För att fånga upp produktivitetsutvecklingen uttrycks reallönerna och 
produktivitetsnivåerna i förhållande till Sveriges genomsnittliga nivåer 1955. 
Tidigare i avhandlingen har också strukturella skillnader på ländernas 
arbetsmarknader diskuterats som en faktor som kan förväntas påverka 
inkomstutvecklingen i länderna. Förutom produktivitet testas därför arbets-
kraftsutbudets betydelse för löneutvecklingen, vilket operationaliserats som 
sysselsättningsandelen i jordbruket. För att kontrollera om skillnader mellan 
länderna med avseende på utväxling mellan lön och produktivitet har en 
dummy för land har inkluderats i modellen. Detta kan också ses som ett sätt 
att fånga upp effekter av eventuell löneåterhållsamhet. 
Därmed testas sambandet mellan produktivitetstillväxten och reallöne-

ökningarna. Modellen har följande ekvation: 
 
 y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 +u, 
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där: x1 =   produktivtet, x2 =  land dummy (Finland =1, Sverige = 0) och x3 
= utbudseffekt.  Resultatet för skattningarna presenteras i tabell 7-1. 

Av tabell 7-1 framgår att det förväntade sambandet mellan produktivitet och 
lön kan bekräftas. Det är starkt, positivt och signifikant.  Utbudseffekten är 
negativ och signifikant vilket betyder att överflyttning från jordbruket hade 
en dämpande effekt på löneutvecklingen. Den starkaste effekten fanns då i 
Finland. Även landeffekten är negativ och signifikant på 10 %-nivån. Detta är 
förenligt med en generell svensk arbetskraftsbrist och ett arbetskrafts-
överskott i Finland. 
 
Tabell 7-1 Skattning av effekten av produktivitet, land och arbetsutbud 
(fasta priser) på lön för åren 1955, 1965, 1975, 1985 och 1995  

Variabel Koefficient P>t 

Konstant 33.84322 0.006 

Produktivitet 25.08913 0.000 

Land -10.08246 0.055 

Utbudseffekt -2.174613 0.000 

 

Anm. N=204, F=207.64, R2=0.76, R2just. 0.75. Utbudseffekt approximerat med sysselsättningsandel i jord-
bruk. Panel regression. Källa: För Sverige SOS (löner) och SOS Industri. För Finland FOS (löner) och FOS 
(Industri).  

Modellen bygger dock på produktivitets- och löneförändringar över tid, 
medan allokeringen av arbetskraft i den neoklassiska modellen förväntas ske 
på basis av lönesignaler i en given tidpunkt. För att närmare förstå 
faktorprisutjämningen är det därför nödvändigt att studera sambanden obe-
roende av produktivitetstillväxten. Det är också ett rimligt mikroekonomiskt 
antagande att arbetstagarna inte räknade med specifika branschers framtida 
produktivitetsutveckling när de valde sysselsättning. 
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7.3 Ländernas relativa löne- och produktivitetsnivåer vid 
olika tidpunkter 

I detta avsnitt ska löne- och produktivitetsskillnader på branschnivå 
jämföras mellan länderna. De relativa lönerna utrycks som den procentuella 
skillnaden mellan den finländska branschens lön och produktivitet i 
förhållande till lön och produktivitet i motsvarande svenska bransch. 
Relativlönen beräknas dels på basis av den nominella växelkursen och den 
köpkraftsjusterade växelkursen. Lönen i Finland delas med lönen i Sverige i 
gemensam valuta (nominellt respektive köpkraftsjusterad). Kvoten mellan 
köpkraftsjusterad (PPP) och nominell (MER) lön anger prisnivån (P), det vill 
säga (P=PPP/MER). Den köpkraftsjusterade växelkursen baseras på 
konsumtionspriser för att öka jämförbarheten för hushållens köpkraft. I de 
följande tabellerna redovisas Finland i förhållande till Sverige (FIN/SVE), 
där Sverige är ett (SVE=1) 1 Data över köpkraftsjusterad respektive nominell 
växelkurs har hämtas från den senaste versionen av Penn World Table 6.3.  
Den relativa produktiviteten redovisas också för varje bransch. Denna har 
beräknats genom att fastprisberäkna förädlingsvärden per arbetad timme till 
1996 års priser. Därefter har produktiviteten omräknats till dollar och 
köpkraftsjusterade till 1996 års priser. Det bör påpekas att data inte är helt 
konsistenta för alla tvärsnitten. Då de finska nationalräkenskaperna inte 
innehåller uppgifter om totala antalet arbetade timmar före 1960 har 
arbetsproduktiviteten inte kunnat jämföras för jordbruk, byggnadsindustri 
samt handel för tvärsnittet 1955. För industrisektorn och industribranscher 
har uppgifter om totalt arbetade timmar inhämtas från industristatistiken 
och statistisk årsbok. 
  

7.3.1 Näringsgrenarnas lönenivåer i Sverige och Finland 1955 
till 1995 

I början av 1950-talet förstärktes de växelkursskillnader som presenterades i 
kapitlet om den gemensamma arbetsmarknaden av de stora underliggande 
löneskillnaderna. Även om prisnivån var lägre i Sverige, så var lönerna 
högre. I tabell 7-2 presenteras lönen i Finland i relation till Sverige både efter 
köpkraftsjusterad och nominell växelkurs. Tabellen visar att de finska 
industriarbetarlönerna motsvarade 65 procent av de svenska vid mitten av 
1950-talet, sett till den köpkraftsjusterade växelkursen. Detta kan jämföras 
med lönerna beräknade med den nominella växelkursen som låg på 80 pro-
cent. Prisnivåsskillnaderna visas, som beskrivits ovan, genom kvoten mellan 
nominella och köpkraftsjusterade lönen. Prisnivåskillnaden uppgick till 1,23 
mellan länderna.  Den lägre prisnivån i Sverige innebar att hushållet, allt 

                                                             
1 Penn world table: http://pwt.econ.upenn.edu. (2009-10-19).  
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annat lika, hade ett större konsumtionsutrymme i Sverige jämfört med Fin-
land.  
 

Tabell 7-2 Lönen i Finland i relation till Sverige efter köpkraftsjusterad 
och nominell växelkurs år 1955. Sverige = 1 
Näringsgren Köpkraft-

justerad 
växelkurs  

Nominell 
växelkurs 

Relativ pro-
duktivitet  

Jordbruk 0,48 0,59  
Byggnadsindustri 0,57 0,7  
Handel 0,6 0,74  
Gruv- och tillverkningsindustri 0,65 0,8 0,76 
Gruv- och extraktivindustri 0,54 0,67 0,26 

Mjöl- och grynkvarnar 0,63 0,78 0,65 
Dryckesvaruindustri 0,63 0,77 0,57 
Tobaksindustri 0,66 0,81 0,65 
Textilindustri 0,67 0,82 0,90 
Sågverk och hyvlerier 0,63 0,77 0,65 
Sågverk  0,65 0,8 0,57 
Fanérfabriker 0,58 0,71 0,59 
Möbel- och byggnadssnickerier 0,61 0,75 0,81 
Pappersindustri 0,67 0,83 0,70 
Grafisk industri 0,59 0,73 0,82 
Kemisk industri 0,64 0,79 0,89 
Glasbruk 0,71 0,87 0,96 
Cementfabrik 0,64 0,79 0,73 
Metallverk 0,66 0,81 0,94 
Metallmanufaktur  0,68 0,84 0,84 
Maskinindustri 0,67 0,83 0,74 
Elektroteknisk industri 0,63 0,77 0,70 
Skeppsvarv och dockor för stål-
fartyg 

0,66 0,81 0,67 

Medelvärde 0,63 0,77 0,72 
    

Källa:  För Sverige SOS (löner) och SOS (Industri) . För Finland FOS (löner) och FOS (Industri). 

De starkaste incitamenten för att arbeta i Sverige hade individer som befann 
sig i den finska jordbrukssektorn. En finsk jordbruksarbetare hade år 1955 
en lön som endast motsvarade 48 procent av lönen i Sverige, sett till 
köpkraftsjusterad växelkurs.  Även detta ligger i linje med tidigare reso-
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nemang om en arbetskraftsreserv i det finska jordbruket.  Om man antar att 
finska jordbruksarbetare sökte sig mot den svenska industrisektorn mötte 
dessa än större löneskillnader. Sett ur växelkurslön låg den finske 
jordbruksarbetaren lön på 43 procent av den svenska. Skillnaderna blir ännu 
större om man jämför den köpkraftsjusterade lönen, nämligen 35 procent. 
Därmed var incitamenten för finska jordbruksarbetare att söka sig till den 
svenska industrin än större.  
    Produktivitetsskillnaderna mellan ländernas industrisektorer var 76 
procent, vilket var betydligt mindre än för ekonomin som helhet där den 
aggregerade finska arbetsproduktiviteten låg på ca 60 procent av den 
svenska. Mellan undersektorerna var produktivitetsskillnaderna mer 
varierande. Verkstads- och metallindustrin hade exempelvis mindre 
produktivitetsskillnader än industrisektorn som helhet. Den finska 
metallmanufakturen låg på 84 procent av den svenska nivån och de finska 
metallverken på drygt 90 procent av den svenska. Detta var utpräglade 
exportindustrier där rationaliseringstrycket inte minst avgjordes av 
internationellt satta priser. Även den finska textilindustrin och glasbruk 
hade en produktivitetsnivå som låg nära den svenska.  
I takt med den finska markens försvagning innebar det att incitamenten 

för finska arbetare att söka arbete i Sverige förstärktes. Ett finskt hushåll 
som flyttade till Sverige skulle kunna öka sin konsumtion avsevärt både i det 
fall lönen omsattes i Sverige eller i Finland. År 1965 var de finska lönerna i 
genomsnitt enbart 54 procent av de svenska, räknat som växelkursbaserade 
inkomster, och 57 procent räknat som köpkraftsjusterade inkomster. 
Prisnivåskillnaden mellan länderna hade således minskat kvoten mellan den 
nominella och köpkraftsjusterade växelkursen var 1,06.    
Produktiviteten i den finska gruv- och tillverkningsindustrin låg på cirka 

60 procent av den svenska nivån år 1965, alltså lägre än vid förra tvärsnittet. 
Denna relativt lägre produktivitetstillväxt i den finska industrin bidrog till en 
generell reallönedivergens mellan länderna från mitten av 1950-talet.   
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Tabell 7-3 Lönen i Finland i relation till Sverige efter köpkraftsjusterad 
och nominell växelkurs år 1965. Sverige = 1 
Näringsgren Köpkraft-

justerad 
växelkurs  

Nominell 
växelkurs 

Relativ pro-
duktivitet 

Jordbruk 0,47 0,50 0,44 
Byggnadsindustri 0,5 0,53 0,49 
Handel 0,51 0,54 0,56 
Gruv och tillverkningsindustri 0,55 0,58 0,60 
Gruv- och extraktivindustri 0,52 0,55 0,40 
Mjöl och grynkvarnar 0,52 0,55 0,34 
Dryckesvaruindustri 0,53 0,56 0,70 
Tobaksindustrin 0,54 0,57 0,54 
Textilindustri 0,52 0,55 0,95 
Sågverk och hyvlerier 0,52 0,55 0,48 
Sågverk  0,57 0,60 0,61 
Fanérfabriker 0,47 0,50 0,52 
Möbel och byggnadssnickerier 0,49 0,52 0,49 
Pappersindustrier 0,61 0,64 0,68 
Pappersbruk 0,68 0,72 0,79 
Grafisk industri 0,50 0,53 0,54 
Kemisk industri 0,61 0,64 0,65 
Glasbruk 0,58 0,61 0,63 
Cementfabriker 0,55 0,58 0,44 
Metallverk 0,55 0,58 0,52 
Metallmanufaktur  0,54 0,57 0,55 
Maskinindustri 0,56 0,59 0,55 
Elektroteknisk industri 0,50 0,53 0,50 
Skeppsvarv och dockor för stål-
fartyg 

0,52 0,55 
0,58 

Medelvärde 0,54 0,57 0,56 
    

Källa: För Sverige: SOS (löner) samt SOS (Industri). För Finland: FOS (löner) samt FOS (Industri). 

Vid mitten av 1960-talet upplevde de finska löntagarna en ökad vinst (räknat 
i finska mark) med en flytt till Sverige jämfört med mitten av 1950-talet. 
Detta korresponderar även med en ökad migrationsström under perioden. 
Orsaken till den högre vinsten i och med en flytt till Sverige var främst den 
högre produktivitetsutvecklingen i Sverige som medförde ett högre löneläge, 
men också det faktum att skillnaderna i prisnivå hade utjämnats bidrog. Sett 
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ur växelkurslön hade löneglappet mellan det finska jordbruket och den 
svenska industrin ökat. Den finske jordbruksarbetarens lön var 38 procent 
av den svenska. Mätt som köpkraftsjusterad lön var löneskillnaderna ungefär 
lika stora som tidigare, nämligen 38 procent. 
    Tio år senare, 1975, var löneskillnaderna mellan industriarbetare i båda 
länderna tämligen likartade jämfört med 1965. Reallönedivergensen mellan 
finska och svenska industriarbetare avbröts alltså under denna period. Den 
finska köpkraftsjusterade lönenivån var 56 procent av den svenska medan 
den nominella skillnaden låg på 55 procent. Löneskillnaden skiljde sig alltså 
inte nämnvärt åt mellan den köpkraftjusterade och den nominella lönen.  
Detta återspeglar det faktum att den finska prisnivån låg relativt nära den 
svenska.  Mellan näringsgrenarna kan noteras att löneskillnaderna minskade 
i jordbruksektorn, byggsektorn och handelsektorn mellan 1965 och 1975. 
Löneskillnaderna mellan finska jordbruksarbetare och svenska industri-
arbetare hade minskat något i förhållande till 1965.  Löneskillnaderna för 
såväl växelkurslöner som köpkraftjusterade löner var omkring 40 procent. 
Den finska industrins produktivitet låg på 67 procent av den svenska in-

dustrins nivå 1975 jämfört med 60 procent 1965. Produktivitetsskillnaderna 
mellan bygg- och handelsektorn minskade också mellan länderna.   
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Tabell 7-4 Lönen i Finland i relation till Sverige efter köpkraftsjusterad 
och nominell växelkurs år 1975. Sverige = 1 
Näringsgren Köpkraft-

justerad 
växelkurs  

Nominell 
växelkurs 

Relativ pro-
duktivitet  

Jordbruk 0,53 0,52 0,42 
Byggindustri 0,68 0,66 0,63 
Handel 0,59 0,58 0,67 
Gruv- och tillverknings-
industri 

0,56 0,55 
0,67 

Gruvindustri 0,48 0,47 0,41 
Dryckesvaru- och tobaks-
industri 

0,47 0,46 
0,64 

Tobaksfabriker 0,48 0,47 0,43 
Textilindustri 0,46 0,45 0,57 
Trikåfabriker 0,46 0,45 0,65 
Beklädnadsindustri, utom 
skoindustri  

0,43 0,42 
0,64 

Trävaruindustri 0,48 0,47 0,46 
Sågverk och hyvlerier 0,5 0,49 0,39 
Lådämnes- och lådfabriker 0,51 0,5 0,62 
Faner- och plywoodfabriker 0,43 0,42 0,33 
Möbelfabriker 0,5 0,49 0,72 
Massa- och pappersindustri 0,55 0,54 0,64 
Pappersbruk och papp-
fabriker 

0,58 0,57 
0,84 

Grafisk industri 0,46 0,45 0,62 
Kemisk och kemisk-teknisk 
industri 

0,58 0,57 
0,91 

Porslins-, kakel- och 
lergodsindustri 

0,52 0,51 
0,81 

Glasindustri 0,52 0,51 0,72 
Järn- stål och ferolegerings-
verk 

0,49 0,48 
1,01 

Andra metallverk 0,53 0,52 0,60 
Metallvaruindustrin  0,54 0,53 0,69 
Maskinindustri  0,58 0,57 0,65 
Elektroteknisk industri 0,48 0,47 0,53 
Medelvärde 0,52 0,51 0,63 
    

Källa:  För Sverige SOS (löner) samt  SOS (Industri). För Finland: FOS (löner) och FOS (Industri). 
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För den finska industrisektorn minskade den relativa produktivitets-
skillnaden ytterligare något från 1975 till 1985, med en ökning från 67 pro-
cent till 69 procent.  En liknade produktivitetsutjämning skedde mellan län-
dernas jordbruks- och byggnadssektorer. För handelsektorn skedde en mer 
tydlig produktivitetsutjämning där den finska produktivitetsnivån var 67 
procent av den svenska 1975 som sedermera ökade till att ligga på omkring 
80 procent 1985.   
 

Tabell 7-5 Lönen i Finland i relation till Sverige efter köpkraftsjusterad 
och nominell växelkurs år 1985. Sverige = 1 
Näringsgren Köpkraft-

justerad 
växel-kurs  

Nominell 
växelkurs 

Relativ pro-
duktivitet  

Jordbruk 0,66 0,72 0,45 
Byggindustri 0,79 0,86 0,65 
Handel 0,68 0,74 0,80 
Gruv- och tillverkningsindustri 0,7 0,76 0,69 
Gruvindustri 0,78 0,85 0,65 
Dryckesvaruindustri 0,65 0,7 0,76 
Textilindustri 0,63 0,68 0,68 
Tillverkning av kläder 0,62 0,67 0,82 
Trävarutillverkning 0,66 0,72 0,62 
Trävarutillverkning utom möbel-
varor 

0,61 0,66 
0,62 

Tillverkning av möbelvaror 0,66 0,71 0,65 
Massa- pappers- och pappers-
varutillverkning 

0,71 0,77 
0,89 

Tillverkning av kemikalier 0,68 0,74 0,69 
Porslin och lergodstillverkning 0,65 0,7 1,03 
Glas och glasvarutillverkning 0,67 0,73 0,69 
Järn  och ståltillverkning 0,66 0,72 0,89 
Framställning av icke metaller 0,78 0,84 0,64 
Metallvarutillverkning 0,69 0,75 0,68 
Maskintillverkning 0,73 0,79 0,72 
Tillverkning av elektriska pro-
dukter 

0,62 0,67 

0,60 
Medelvärde 0,68 0,74 

0,71 
    

Källa:  För Sverige SOS (löner) samt  SOS (Industri). För Finland: FOS (löner) och FOS (Industri). 
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Löneskillnaderna mellan de finska och svenska industriarbetarna minskade 
också, från att 1975 vara omkring 56 procent av de svenska till 70 procent 10 
år senare.  De finska jordbruksarbetarna hade en lön 1975 som låg på 53 
procent av de svenska jordbruksarbetarnas löner och 1985 var denna skill-
nad 66 procent. Samtidigt minskade lönegapet från 52 procent till 68 pro-
cent av de svenska lönerna. De finska lönerna för handelsanställda utveckla-
des från 59 procent till 68 procent av de svenska lönerna. Löneskillnaderna 
mellan finska jordbruksarbetare hade minskat sedan 1975. Den finske 
jordbruksarbetarlönen var 53 procent av den svenska mätt i växelkurslöner. 
Skillnaden var ytterligare något större, 49 procent i köpkraftsjusterad valuta.  
Prisnivån ökade något snabbare i Finland mellan tvärsnitten. Detta gjorde 

att den nominella löneskillnaden var något mindre (76 procent) för finska 
industriarbetare.  Detta kan ses mot bakgrund av den förändring i valuta-
politik som skedde i länderna. Finland övergav i stor utsträckning sin 
devalveringspolitik medan Sverige från sent 1970-tal och under början av 
1980-talet i större utsträckning började använda devalveringar för att hålla 
uppe exporten. Detta kan delvis förklara att vinsten för en finsk arbetare blev 
mindre (i finska mark sett) av att flytta till Sverige. Flyttströmmarna från 
Finland till Sverige minskade också under denna period.  
Även de köpkraftsjusterade löneskillnaderna minskade under perioden 

och de finska industriarbetarlönerna gick från 70 procent av de svenska till 
92 procent respektive 76 till 93 för löner beräknade i nominell växelkurs. 
Alltså skiljde sig inte den nominella växelkurslönen från den köpkrafts-
justerade nämnvärt. I övriga sektorer minskade även löneskillnaderna från 
tvärsnittet 19885 till 1995. Löneskillnaderna (köpkraftsjusterade) mellan 
finska och svenska jordbruksarbetare minskade från 66 procent till 72 pro-
cent. För byggnadsarbetare gick skillnaden från att ligga på 79 procent 1985 
till 84 procent 10 år senare. Löneskillnaderna mellan finska och svenska 
handelsanställda gick från 68 procent till 74 procent.  
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Tabell 7-6 Lönen i Finland i relation till Sverige efter köpkraftsjusterad 
och nominell växelkurs år 1995. Sverige= 1  
Näringsgren Köpkraft-

justerad 
växel-
kurs  

Nominell 
växel-
kurs 

Relativ pro-
duktivitet  

Jordbruk 0,72 0,73 0,42 
Byggindustri 0,84 0,85 0,63 
Handel 0,74 0,75 0,92 
Gruv- och tillverkningsindustri 0,92 0,93 0,98 
Gruvdrift 0,81 0,82 1,11 
Trävaruindustri 0,82 0,83 0,90 
Pappersindustri 0,75 0,76 1,15 
Grafisk industri 0,83 0,84 1,48 
Kemisk industri 0,76 0,77 0,56 
Gummivaruindustri  0,84 0,85 1,03 
Glas-, ler- och stenindustri 0,81 0,82 0,90 
Metall basindustri 0,86 0,87 1,13 
Metallvaruindustri 0,86 0,87 1,01 
Verkstads- och transportmedels-
industri 

0,92 0,93 
0,95 

Medelvärde 0,82 0,83 0,94 
    
 

Källa:  För Sverige SOS (löner) samt  SOS (Industri). För Finland: FOS (löner) och FOS (Industri). 

Mellan 1985 och 1995 var produktivitetsutvecklingen för den finska indu-
strin betydligt snabbare än den svenska. Finsk och svensk industri hade 
samma produktivitetsnivåer vid mitten av 1990-talet. Gällande jordbruket 
låg den relativa produktivitetsskillnaden kvar på samma nivå som vid 
föregående tvärsnitt. Detta gäller även byggsektorn som låg kvar på samma 
relativa produktivitetsnivå som 1985, det vill säga omkring 65 procent. Den 
finska handeln hade liksom gruv- och tillverkningsindustrin en snabbare 
produktivitetsutveckling än den svenska och gick från omkring 80 procent 
till lite drygt 90 procent i början av 1990-talet. 
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7.3.2 Löne- och produktivitetsskillnader mellan länderna vid 
olika tidpunkter 

För att analysera faktorprisutjämningen är det viktigt att undersöka om 
lönenivåskillnaderna som beskrevs i det föregående avsnittet också är sys-
tematiskt korrelerade med den branschvisa produktivitetsskillnaden.  I mo-
dellen används samma data som i de ovan beskrivna löne- och 
produktivitetsjämförelserna.  
I modellen testas sambandet mellan relativa löne- och produktivtes-

skillnader där dummy variabler för såväl de olika tvärsnittet som för bran-
scher testas för.  Modellen kan uttryckas i följande ekvation. 
      
        y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 β5x5 β6x6 β7x7 β8x8 β9x9 β10x10+u, 
 
där X1 är relativproduktivitet, X2 är dummy för 1955 ….osv, X6 dummy 

för 1995, X7 är dummy för jordbruk, X8 dummy för byggnadssektorn, X9 
dummy för handelssektorn och x 10 är dummy för industrisektorn.   
 
Tabell 7-7 Skattning av sambandet mellan relativ lön och relativ 
produktivitet för åren 1955, 1965, 1975, 1985 och 1995 samt för olika 
sektorer 

Variabel Koefficient P>t 
Relativ produktivitet 0,115 0 
År 1955 0,135 0 
År 1965 (dropped)  
År 1975 0,0151 0,452 
År 1985 0,174 0 
År 1995 0,283 0 
Jordbruk -0,00649 0,795 
Byggnads 0,079 0,001 
Handel -0,05 0,077 
Industri -0,057 0,006 
Konstant 0,479 0 
   

Källa.: För Sverige: SOS (löner), SOS (Industri). För Finland: FOS (löner) och FOS (Industri). 
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Av tabellen framgår att det förväntade sambandet mellan relativa löner och 
produktivitet kan bekräftas. Detta gäller dessutom för alla år utom 1965 och 
1975. Det bör påpekas att avsaknad av ett år som definieras som bas i 
regressionen. Koefficienten har alltså automatiskt plockas bort ur regressio-
nen. 
Resultatet tyder på att relativlönerna verkade mot faktorprisutjämning 

mellan länderna. De branscher som uppvisade stora löneskillnader mellan 
länderna var också de branscher som uppvisade de största produktivitets-
skillnaderna. Det innebar att finsk arbetskraft mötte de starkaste incita-
menten för migration i de sektorer där produktivitetsskillnaderna var som 
störst. I kombination med antagandet att arbetare sökte sig till motsvarande 
bransch i Sverige, där också arbetarens kunnande (skills) var som störst är 
det sannolikt att migrationen verkade mot faktorprisutjämning och mot en 
utjämning av produktivitetsskillnaderna.  
Samtidigt kan emellertid resonemanget kritiseras om det är så att faktor-

prisutjämningen egentligen skedde inom länderna. Det verkliga sambandet 
skulle kunna vara att det också fanns systematiska löne- och produktivitets-
skillnader inom länderna. Det innebär att förekomsten av 
faktorprisutjämning kan ifrågasättas om ett samband mellan löne- och 
produktivitetsskillnader inom länderna kan påvisas.  

7.3.3 Löne- och produktivitetsskillnader inom länderna vid 
olika tidpunkter  

 
För att skatta sambandet mellan lön och produktivitet har först de nivå-

skillnader som uppkommer genom produktivitetstillväxt eliminerats genom 
att värdena för respektive år genomsnittsnormaliseras: 
 

tl

tli
P

tlPi
RP

,

,,

,,
=  

 
där RP är den relativa produktiviteten i bransch i, i landet l vid tidpunkten 

t och P är produktiviteten. I ord kan man säga att den relativa produktivite-
ten uttrycks som den procentuella skillnaden mellan produktiviteten för 
varje bransch i Finland respektive Sverige och genomsnittsproduktiviteten i 
det aktuella året.  
Det innebär att vi rensar bort alla effekter av att både produktiviteten och 

lönerna ökar över tid. På så sätt kan vi studera det tidsoberoende sambandet 
mellan produktivitet och lön.  
Detta förutsätter ett konsistent dataset där uppgifter för såväl löner som 

produktivitet för de olika branscherna måste finnas tillgängliga för båda 
länderna vid samma tidpunkt. Då såväl klassificering mellan lönestatistiken 
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och produktivitetsstatistiken skilt sig åt både inom och mellan länderna kom 
antalet observationer att bli relativt begränsat samtidigt som antalet obser-
vationer varierar mellan tvärsnitten. Då antalet observationer är relativt få 
blir också resultaten från regressionsskattningarna osäkra och i och med att 
antalet observationer förändrades blir det svårt att jämföra resultaten för de 
olika tvärsnitten. För att öka antalet observationer har därför ett obalanserat 
paneldataset med alla fem tvärsnitt för båda länderna skapats. För att till 
fullo utnyttja det obalanserade datasetet skattas en så kallad pooled 
regressionsmodell. En pooled regression fungerar på ett likartat sätt som en 
reguljär regressionsmodell (OLS) men där ett extra inercept skapas för varje 
grupp. Modellen utrycks i följande ekvation:  

 y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5+ u,      

De fem olika tvärsnitten utgör då olika grupper där grupp 1 får följande ek-
vation:  

  y = β01 + β11x1 + β21x2+ β31x3 + u1,  osv. 
 
Detta innebär att vi istället för omkring 20 observationer per tvärsnitt och 
land har 204 observationer.  

 
 
Också här estimeras en ”pooled regressions” modell som kan utryckas i 

följande ekvation:  

 y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5+ u,      

 där: y= nominella lönen, β0 = Konstant, x1 = Produktivitet, x2 = Industri 
dummy, x3 = Jordbruksdummy, x4 = Tjänstedummy och x5 = Land dummy. 

 
Grundantagandet är också här att det finns ett positivt samband mellan pro-
duktivitet och lön. För att kontrollera om det finns skillnader mellan olika 
sektorer har sektors-dummies skapats. Även en land-dummy ingår i model-
len för att kontrollera för skillnader mellan länderna.  Resultatet presenteras 
i tabell 7-8.  
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Tabell 7-8 Skattning av effekten av produktivitet, branschtillhörighet 
och land på lön för respektive år i löpande priser 
År Variabel Koefficient P>t 
1955 Konstant .934 0.000 
1955 Produktivitet .0538 0.335 
1955 Industri .0115 0.939 
1955 Jordbruk (exkluderad)   
1955 Tjänster -.361 0.005 
1955 Land -6.28e-09 1.000 
1965 Konstant -.217 0.265 
1965 Produktivitet -.0280 0.695 
1965 Industri .271 0.151 
1965 Jordbruk (exkluderad)   
1965 Tjänster .349 0.076 
1965 Land 1.21e-08 1.000 
1975 Konstant .0384 0.798 
1975 Produktivitet .132 0.081* 
1975 Industri -.176 0.192 
1975 Jordbruk (exkluderad)   
1975 Tjänster (exkluderad)   
1975 Land 2.28e-09 1.000 
1985 Konstant -.164 0.102 
1985 Produktivitet .164 0.061* 
1985 Industri (exkluderad)   
1985 Jordbruk (exkluderad)   
1985 Tjänster (exkluderad)   
1985 Land 3.78e-09 1.000 
1995 Konstant .195 0.013 
1995 Produktivitet -.111 0.057* 
1995 Industri (exkluderad)   
1995 Jordbruk -.212 0.182 
1995 Tjänster (exkluderad)   
1995 Land -2.36e-08 1.000 
    
 

Anm. N= 204, F=4.30, R2=0.32, R2just.=0.24. Respektive år har genomsnittsnormaliserats. Pooled re-
gression.  *signifikant på 10 procent nivån ** Signifikant på 5 procents nivån. Källa: SOS (löner), SOS (Indu-
stri) FOS (löner) och FOS (Industri). 

Resultatet visar att det inte är möjligt att påvisa något samband mellan lön 
och produktivitet inom länderna. För 1975 och 1985 finns visserligen ett 



 

 130

positivt samband som dock endast är signifikant på 10%-nivån. De skattade 
koefficienterna tyder på ett mycket svagt samband och för 1995 är samban-
det mellan lön och produktivitet till och med negativt och signifikant på 
10%-nivån. Någon skillnad mellan länderna går inte att påvisa. Att P-värdet 
för länderna är 1 eller nära 1 skall alltså tolkas som att spridningen inte skil-
jer sig mellan länderna. Likaså saknar alla dummy-variabler förklarings-
värde.  
Resultatet från detta test i kombination med föregående regressions-

modell visar alltså att det vid en given tidpunkt fanns ett samband mellan 
relativlön och produktivitet mellan länderna men inte inom länderna. Slut-
satsen är att faktorprisutjämning skedde. Samtidigt kan avsaknaden av sam-
band inom länderna förklaras av att lönen sätts (för företagen) exogent på 
arbetsmarknaden och avspeglar den genomsnittliga produktivitetsnivån i 
ekonomin. Därmed behöver sambandet mellan produktivitet och lön inte 
vara positivt på branschnivå, vilket är i linje med de resultat Salter rap-
porterar i sin studie.2  

7.4 Slutsatser 
I detta kapitel behandlades frågeställningen hur sambandet mellan lön och 
produktivitet sett ut på branschnivå både inom och mellan länderna.  Detta 
har studerats över tid samt vid givna tidpunkter både inom och mellan 
länderna. Gällande sambanden mellan löne- och produktivitetsnivåer över 
tid identifierades ett starkt positivt och signifikant samband mellan lön och 
produktivitet. I modellen fann vi även att överflyttningen av arbetskraft från 
jordbruket (utbudseffekt) hade en dämpande effekt på löneutvecklingen. 
Den starkaste effekten fanns då i Finland. Även landeffekten är negativ och 
signifikant på 10 % -nivån. Detta är förenligt med den svenska generella 
arbetskraftsbristen och ett arbetskraftsöverskott i Finland.  
Denna modell testade sambandet mellan produktivitets- och löne-

förändringar över tid. Allokeringen av arbetskraft förväntas i den neo-
klassiska modellen att ske på basis av lönesignaler i en given tidpunkt. Där-
för studerades sedan sambanden mellan lön och produktivitet vid givna tid-
punkter.  
Först studerades sambandet mellan länderna och de relativa löne- och 

produktivitetsskillnaderna för de fem olika tvärsnitten beskrevs. den finska 
industrins relativa produktivitet sjönk jämfört med den svenska ifrån 1950-
talet fram till 1960-talet, vilket också kan förklara den relativa löne-
nedgången som de finska industriarbetarna upplevde under denna period. 
Prisnivån var, som identifierats i kapitel 5, betydligt högre i Finland under 

                                                             
2 Salter (1966), s. 60.  
 



 

 131

1950-talet. Den lägre prisnivån i Sverige innebar att hushållet, allt annat lika, 
skulle kunna få ett större konsumtionsutrymme i Sverige än i Finland. Från 
1970-talet och framåt började de finska lönerna att konvergera. Även de 
relativa produktivitetsskillnaderna mellan länderna minskade från mitten av 
1970-talet vilket överensstämmer med det övergripande konvergens-
scenariot som beskrevs i kapitel 3.  
Då sambanden mellan relativlöne- och relativa produktivitetsskillnader 

testades i en regressions modell kunde ett starkt stöd för att relativlönerna 
verkade mot faktorprisutjämning mellan länderna påvisas. Branscher med 
stora löneskillnader mellan länderna var också de branscher som uppvisade 
de största produktivitetsskillnaderna. Det innebar att finsk arbetskraft mötte 
de starkaste incitamenten för migration i de sektorer där produktivitets-
skillnaderna var som störst. Om man antar att arbetare sökte sig till motsva-
rande bransch i Sverige, där också arbetarens kunnande (skills) var som 
störst, är det sannolikt att migrationen verkade mot faktorprisutjämning och 
mot en utjämning av produktivitetsskillnaderna. 
Som diskuterats i kapitlet kan förekomsten av faktorprisutjämning ifråga-

sättas om det finns ett samband mellan löne- och produktivitetsskillnader 
inom länderna. Som framgick av den tredje regressionsmodellen är det dock 
inte möjligt att påvisa något samband mellan lön och produktivitet inom 
länderna 
Slutsatsen från denna del av undersökningen är att det vid en given tid-

punkt finns ett samband mellan relativlön och produktivitet mellan länderna 
men inte inom länderna. Det skedde med andra ord en faktorprisutjämning. 
I den meningen har alltså den nordiska gemensamma arbetsmarknaden 
bidragit till en lönekonvergens mellan länderna. Samtidigt kan avsaknaden 
av samband inom länderna förklaras av att lönen sätts (för företagen) exo-
gent på arbetsmarknaden och avspeglar därmed den genomsnittliga pro-
duktivitetsnivån i ekonomin. Därmed behöver inte sambandet mellan pro-
duktivitet och lön inte vara positivt på branschnivå, vilket också i linje med 
de resultat Salter finner i sin studie.3  Som också påvisats i föregående kapi-
tel tenderar en snabb relativ produktivitetstillväxt att tas ut i fallande relativ-
priser istället för (den specifika branschen) högre relativ löner. I figur 7-1 
visas sambanden mellan lön och produktivitet. 
 

  
 
 
 

                                                             
3 Salter (1966), s. 60.  
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Figur 7-1 Illustration av sambandet mellan lön och produktivitet i 
Sverige och Finland för tvärsnitt vid tidpunkterna t1 (1955), t2 (1975) 
och t3 (1995) 

 
 

De streckade cirklarna illustrerar de enskilda ländernas arbetsmarknader 
där sambanden mellan produktvitet och lön vid de olika tidpunkterna visas 
genom lutningen på cirklarna.  Avståndet mellan cirklarna illustrerar 
inkomstskillnaderna (därmed skillnaderna i produktivitet) mellan länderna. 
Som skattningarna i tabell 7-8 visade fanns det inget samband mellan lön 
och produktivitet i de båda länderna 1955. I takt med att den allmänna pro-
duktiviteten steg kom lönenivåerna att stiga (visas i tabell 7-1) vilket illustre-
ras av att cirklarna flyttas snett uppåt. Att länderna konvergerat mot var-
andra indikeras av att cirklarna har närmat sig varandra.  

Lö
n

Produktivitet

t1 t2 t3

Finland

Sverige
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8 Sysselsättningsomflyttningar och till-
växt 

Efter att ha konstaterat att löne- och produktivitetssambanden mellan län-
derna verkade mot faktorprisutjämning kommer nu frågan om strukturella 
skillnader och strukturomvandling på ländernas arbetsmarknader att be-
handlas. Alltså ska den femte frågställningen från inledningskapitlet be-
handlas nämligen: hur omallokering på ländernas arbetsmarknader bidragit 
till produktivitetstillväxt, besvaras. Detta knyter an till Temins resonemang 
om hur strukturen på ländernas arbetsmarknad påverkat den ekonomiska 
tillväxten under efterkrigstiden. Kapitlet inleds med en kortfattad beskriv-
ning av hur sysselsättningsstrukturen på ländernas arbetsmarknader har 
förändrats över tid. Därefter görs en shift-share analys för att beräkna hur 
mycket av produktivitetstillväxten i de båda länderna som förklaras av för-
flyttningarna av arbetskraft mellan sektorer och branscher.   

8.1 Sysselsättningens sammansättning och förändringar  
Som tidigare diskuterats skedde det en kraftig minskning av antalet syssel-
satta i framför allt den finska jordbrukssektorn under hela perioden. Detta 
visas också i tabell 8-1.  Under 1950-talet försvann närmare 190 000 arbets-
tillfällen inom den primära sektorn. Denna minskning intensifierades under 
1960-talet då drygt 290 000 arbetstillfällen försvann från sektorn. Även 
under 1970-talet var minskningen betydande. Sysselsättningsminskningarna 
var mindre under 1980- och 1990-talen, men betydande i förhållande till 
antalet arbetstillfällen inom primärsektorn.    
Bortsett från primärsektorn växte alla sektorer under 1950- och 1960-ta-

len utom kategorin övrig sektor. Inom tillverknings- och gruvindustrin till-
kom drygt 26 000 förvärvsarbetande personer under 1950-talet och under 
1960-talet ökade antalet sysselsatta inom industrin med hela 110 000 perso-
ner. Industrisysselsättningen fortsatte att växa fram till år 1980, varefter 
minskningar i absoluta tal blev ett faktum.  Om man å andra sidan jämför 
denna expansion inom den finska industrin med primärsektorns och 
framförallt jordbrukets stora nedgång är det uppenbart att 
sysselsättningsökningarna inom industrin inte har kunnat absorbera 
sysselsättningsminskningarna i primärsektorn.1 Detta påpekades också 
tidigare i avhandlingen som ett problem i relation till Temins resonemang. 
Det är istället inom framförallt tjänstesektorn som de nya arbetstillfällena 

har skapats. Omkring 160 000 nya arbetstillfällen tillkom i sektorerna han-
del och tjänster under 1950-talet och under 1960-talet skapades det ytterli-

                                                             
1 För en undersökning av omflyttningar mellan expanderande och kontraherande sektorer i Sverige se  
Andersson & Lindmark (2008).  
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gare 220 000 arbetstillfällen. Denna sektor fortsatte även att expandera från 
1980-talet och framåt. 
 

Tabell 8-1 Sysselsättningsförändring i Finland 1950-2000. Antal 
sysselsatta 

Sektor 1950-
1960 

1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

Jord- och skogsbruk 

o.d. 

-188 515    -291 807 -149 835    - 81 571    - 84 899    

Jordbruk - 181 078    -240 123    -129 006    -66 114    -73 367    

Skogsbruk - 5 169    -49 624    -20 473    -15 591    -10 758    

Fiske -2 268    -2 060    -363    141    -774    

Tillverkning o.d. 26 538    110 224    35 167    -76 506    -46 616    

Gruvindustri och till-

verkning 

19 831    108 928    28 818    -76 305    -40 972    

El, gas och vatten 6 707    1 296    6 349    -201    -5 644    

Byggnadsverksam-

het 

 50 773              629    -20 111    12 265   -34 466    

Handel o.d. 88 839    123 448    25 955    183 886    11 731    

Varuhandel, restau-

rang, och hotell-

verksamhet 

76 591    86 825    -20 941     56 518    -32 440    

Bank-, försäkrings- 

fastighets- o.d. verk-

samhet 

12 248    36 623    46 896    127 368    44 171    

Samfärdsel o.d.  22 137    21 341    25 499    -11 111    2 318    

Tjänster 71 338    98 347    166 175    80 565    64 671    

Okänd -22 124    22 807    21 032    2 615    -16 464    

Sverige -75 733    -152 151    -51 186    26 534     5 273    

 
     

Källa: Statistisk årsbok Finland.  
 
Under perioden skedde det också en betydande utflyttning av människor till 
Sverige. Därför har en extra sektor lagts till i tabellen, nämligen netto-
migrationen till Sverige. Under 1950- och 1960-talet men också bitvis under 
1970-talet utgjorde migrationen till Sverige en betydande del av den finska 
omvandlingen. Man måste dock tolka detta försiktigt då det för övriga 
sektorer är det faktiska antalet sysselsatta som anges medan Sverige är 
nettomigrationen mellan länderna. Alla som flyttade behövde ju inte skaffa 
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ett arbete. Å andra sidan är det rimligt att anta att merparten av migrationen 
var just arbetskraftsinvandring.  
Nettomigrationen till Sverige låg under 1950-talet på lite drygt 75 000 

personer och under 1960-talet 152 000 personer med, som beskrivits 
tidigare, en topp under åren 1969 och 1970. Under 1970-talet minskade 
flyttströmmen med nästan två tredjedelar. Räknar man bort år 1970 flyttade 
omkring 20 000 till Sverige (netto) mellan 1971 och 1980, alltså en kraftig 
nedgång i nettoutvandringen till Sverige. För att få en tydligare bild av 
strukturomvandlingen i Finland så visas i tabell 8-2 summan av de växande 
respektive de minskade sektorerna samt migrationen till Sverige.  
 

Tabell 8-2 De ökande och minskande sektorerna i Finland 1950-2000. 
Antal sysselsatta 

 1950-
1960 

1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

Alla ökande sekto-
rer 

259 625 376 796 273 828 279 331 66 989 

Alla minskande 
sektorer 

- 210 639 - 291 
807 

- 169 
946 

- 169 
188 

-182 
445 

Därav migra-
tion 

- 75 733 -152 151 - 51 186 26 534 5 273 

Nettoförändring 48 986 84 989 103 882 110 143 -115 456 

Migration i rela-
tion till nyskapade 
jobb 

-29 % -40 % -19 % 9 % 8 % 

      

Källa: Egna beräkningar baserad på Statistisk årsbok Finland. 

Under 1950-talet skapades det nästan 260 000 nya arbetstillfällen i Finland. 
I relation till detta var migrationen omkring 30 procent. Under 1960-talet 
skapades det drygt 370 000 nya jobb medan migrationen till Sverige 
motsvarade 40 procent av de nya arbetstillfällena. Under 1970-talet 
skapades det färre arbeten, 270 000, och även migrationens andel föll rejält 
till 19 procent. Nettoförändringen av jobb fortsatte dock att öka fram till 
1990 trots att de nya arbetstillfällena växte lika snabbt som tidigare. Istället 
fortsatte de minskade sektorerna att tappa i ungefär samma takt som 
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tidigare. Under 1980-talet tillkom också fler människor till den finska 
arbetsmarknaden i och med att nettoutvandringen har byttes mot netto-
invandring, vilket i förhållande till det totala antalet nya arbetstillfällen mot-
svarade omkring nio procent. Som en följd av 1990-talskrisen försvann det 
omkring 115 000 arbetstillfällen i Finland. I förhållande till de nya jobb som 
skapas så motsvarade nettoinvandringen från Sverige åtta procent.  
Även i Sverige skedde en minskning av antalet sysselsatta inom primär-

näringarna under perioden. Den var dock inte lika dramatisk som i Finland. 
Sysselsättningen, mätt som antalet förvärvsarbetande inom industrin, mins-
kade mellan 1960 och 1970 vilket visas i tabell 8-4. Sysselsättningen 
minskade således i den svenska industrin innan detta skedde i den finska 
industrin. Tjänstesektorn absorberade arbetskraft från jordbruket och 
industrin från 1970-talet. 
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Tabell 8-3 Sysselsättningsförändring i Sverige 1950-2000. Antal 
sysselsatta 

 1950-1960 1960-1970 1970-

1980 

1980-

1990 

1990-2000 

Jord- och skogsbruk 

o.d. 

-184 577 -170 447 -70 155 -43 423 -85 453 

Jordbruk -185 390 -136 996 -56 870 -54 543 -46 799 

Skogsbruk 6 063 -29 374 -11 952 -8 554 -16 028 

Fiske -5 119 -4 077 -4 333 1 573 -1 525 

Tillverkning o.d. 140 745 -126 403 -54 258 -39 677 -136 822 

Gruvindustri och tillverk-

ning 

134 776 -117 568 -61 703 -39 162 -138 325 

El, gas och vatten 5 969 -8 835 7 445 -515 1 503 

Byggnadsverksamhet 50 694 37 471 -62 597 36 519 -77 790 

Handel o.d. 48 453 113 084 106 577 237 441 -215 434 

Varuhandel, restaurang, 

och hotellverk 

19 659 38 136 17 549 112 396 21 700 

Bank-, försäkrings- 

fastighets- o.d. verksam-

het 

28 794 74 948 89 028 125 045 -237 134 

Samfärdsel o.d.  -8 711 5 198 22 023 48 803 -52 821 

Tjänster 63 981 439 018 398 030 418 496 -382 888 

 
     

Källa: Statistisk årsbok Sverige. 

Om vi jämför strukturen på de två ländernas arbetsmarknader får vi ytterli-
gare en bild av hur ländernas ekonomier skiljde sig åt. Gällande Finland var 
jordbrukets andel av den totala sysselsättningen omkring 40 procent år 1950 
varefter den minskade kraftigt både i absoluta och relativa tal, vilket beskrivs 
i tabell 8-4. Industrin å andra sidan upplevde, trots att sysselsättningen 
växte i absoluta tal fram till 1980-talet, en relativt stabil sysselsättningsandel 
på omkring 20-25 procent. Även sysselsättningen inom 
byggnadsverksamheten var relativt stabil under perioden, med en topp 1960 
följd av en svag minskning.   
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Tabell 8-4 Sysselsättningsandelar i Finland. 1950-2000. Procent 

Källa: Statistisk årsbok  Finland. 

Den primära sektorn utgjorde för Sveriges del omkring 20 procent av det 
totala antalet förvärvsarbetande år 1950 vilket visas i tabell 8-3. Andelen 
sysselsatta inom den primära sektorn minskade också stadigt under hela 
perioden och utgjorde endast två procent i slutet av perioden. 
Sysselsättningen i industrisektorn nådde sin kulmen under 1960-talet och 
sysselsatte då 37 procent av det totala antalet förvärvsarbetande. Därefter 
minskade sysselsättningen inom industrin, men har sedan 1980-talet varit 
relativt stabil på omkring 25 procent. Tjänstesektorn, som innefattar privata 
och offentliga tjänster är den sektor som andelsmässigt ökade mest under 
perioden.  Byggnadsverksamheten har varit relativt stabil under hela 
perioden med mellan 7-10 procent av det totala antalet förvärvsarbetande.  
 
 
 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Jord och skogsbruk o.d. 46 35 20 13 8 5 

Jordbruk 40 30 17 11 7 4 

Skogsbruk 6 6 3 2 1 1 

Tillverkning o.d. 21 22 26 26 22 21 

Gruvindustri och tillverkning 20 21 25 25 21 20 

El, gas och vatten 1 1 1 1 1 1 

Byggnadsverksamhet 6 9 8 7 7 6 

Handel o.d. 9 14 19 19 26 28 

Varuhandel, restaurang, och hotell 8 12 15 14 16 15 

Bank-, försäkrings-,  

fastighets- o.d. verksamhet 

1 2 3 5 11 13 

Samfärdsel o.d.  5 6 7 8 7 7 

Tjänster 11 14 18 25 27 31 

Okänd 1 0 1 2 2 2 

Summa 100% 100% 100% 100 100 100 
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Tabell 8-5 Sysselsättningsandelar Sverige 1950-2000. Procent 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Jord och skogsbruk o.d. 21 14 8 6 4 2 

Jordbruk 18 11 6 4 2 2 

Skogsbruk 3 3 2 1 1 1 

Fiske 0 0 0 0 0 0 

Tillverkning o.d. 34 37 31 26 22 23 

Gruvindustri och tillverk-

ning 

33 36 30 25 21 22 

El, gas och vatten 1 1 1 1 1 1 

Byggnadsverksamhet 8 9 10 7 7 7 

Handel o.d. 16 18 19 20 23 23 

Varuhandel, restaurang, och 

hotellverksamhet 

14 14 14 14 14 19 

Bank-, försäkrings- fastig-

hets- o.d. verksamhet 

2 3 5 7 9 4 

Samfärdsel o.d.  8 8 7 7 7 8 

Tjänster 11 13 25 33 38 37 

Okänd 1 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

Summa 100 100 100 100 100 100 

Källa: Statistisk årsbok Sverige. 

Om tabell 8-4 jämförs med tabell 8-5 framgår tydligt primärsektorns högre 
andel i Finland som år 1950 låg på 46 procent jämfört med 21 procent för 
Sverige. Den finska industrisysselsättningen nådde heller aldrig den relativa 
storlek som den svenska hade under mitten av 1960-talet. Istället låg den 
som beskrivits ovan mellan 20-25 procent av den finska sysselsättningen, 
medan den svenska industrisektorn som mest utgjorde 37 procent av den 
totala sysselsättningen. Från 1980-talet var sysselsättningsandelen inom 
industrisektorn likartad i de båda länderna. Det finska jordbruket var större 
under hela perioden trots att nedgången blev mer jämn från 1980-talet och 
framåt.  
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8.2 Arbetskraftsallokering och ekonomisk tillväxt 
Utifrån skillnaderna på arbetsmarknaden är det relevant att ställa frågan hur 
skillnader i strukturomvandlingsmönster påverkat möjligheten att uppnå 
ekonomisk tillväxt under perioden. Detta knyter som tidigare nämnts an till 
Temins resonemang om hur initiala skillnader i andelen sysselsatta i 
jordbruket leder till skillnader i tillväxttakt mellan olika länder. Det kan 
också kopplas till resonemang rörande konvergens då inkomstnivå och 
ekonomisk struktur antas korrelera med varandra. 
Den ekonomisk-historiska utvecklingen beskrivs, väldigt förenklat, som 

en process där arbetskraften flyttar från jordbrukssektorn, med låg produk-
tivitet, till industrisektorn med högre produktivitet. Därmed uppkommer 
överflyttningsvinster eller strukturella bonusar. I takt med att inkomsterna 
stiger så förändras efterfrågan och efterfrågan på industrivaror avmattas 
(sett som andel av inkomsten). Istället ökar efterfrågan på olika typer av 
tjänster. Arbetskraften flyttar därför från industrin till tjänstesektorn. Därför 
antar man ofta att det tjänstesamhället har ersatt industrisamhället. Detta 
kan då också skapa lägre tillväxt enligt Baumol som menade att en långsam-
mare produktivitetstillväxt var att vänta då arbetskraft i större utsträckning 
flyttades över till undersektorer inom tjänstesektorn som kännetecknas av 
lägre produktivitetsnivå och produktivitetstillväxt, eftersom de ofta är 
arbetsintensiva.2  Denna process kan beskrivas som en strukturell börda.   
För Finlands vidkommande stämmer denna bild inte helt överens i den 

mening att industrin aldrig blir så dominerande som exempelvis i Sverige 
eller i andra industrialiserande länder. Fellman och Lindholm menar exem-
pelvis att den finska strukturomvandlingen gick direkt från primärnäringar 
till tjänstenäringar och att det mellanliggande (industrisektorns) 
utvecklingsstadiet hoppades över.3 
Ett sätt att testa strukturomvandlingen, i meningen förflyttningen av 

arbetskraft, är genom en så kallad shift-share analys. Med hjälp av en shift-
share analys kan man dekomponera arbetsproduktivitetstillväxt. Dels 
beräknas en så kallad inombranscheffekt. Denna effekt drivs av investeringar 
det vill säga ökat realkapital per arbetare samt av teknisk utveckling. Den 
andra komponenten som mäts i shift-share analysen rör effekterna av 
omallokering av arbetskraft mellan olika sektorer och kallas för shift-
effekter. Dessa shift-effekter består dels av en statisk shift-effekt som 
uppstår när arbetskraft flyttar mellan sektorer med olika 
arbetsproduktivitetsnivåer och dels av en dynamisk effekt som uppstår när 
arbetskraften flyttar till sektorer med olika tillväxttakter i 
arbetsproduktiviteten. Utifrån detta kan man tala om strukturell bonus. 

                                                             
2 Bamoul (1969). 
3 Fellman & Lindholm (1996), s. 67. 
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Detta sker då arbetskraft flyttas från sektorer med låg arbets-
produktivitetsnivå och tillväxttakt till sektorer med högre. Det motsatta kalls 
för strukturell börda och uppstår när arbetskraft flyttar från en sektor med 
hög arbetsproduktivitetsnivå och tillväxttakt till en med lägre.4 Genom en 
shift-shareanalys kan alltså omallokering av arbete och därmed arbets-
marknadens funktionssätt kopplas till produktivitetstillväxt och den all-
männa ekonomiska tillväxten. Shift-share analysen har följt Fagerberg och 
Penders metod för dekomponering av arbetsproduktivitetstillväxt.5  
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Där AP är arbetsproduktivitet, t-1 är basåret, t slutåret, och Si sektorns 

sandel av den totala sysselsättningen.   
Shift-share analysen har gjorts utifrån antalet sysselsatta i de olika sekto-

rerna. Förädlingsvärdena i fasta priser har hämtats från 
nationalräkenskaperna. Ett metodologiskt problem uppkommer dock när 
antalet sysselsatta används för beräkning av arbetsproduktiviteten, framför-
allt gällande jämförbarheten mellan länderna. Detta beror på att medel-
arbetstiden skiljer sig åt mellan länderna framförallt under periodens första 
del, vilket leder till att arbetsinsatsen för finskt vidkommande underskattas 
gentemot Sverige. I undersökningen har därför den finska arbetsinsatsen 
justerats uppåt med den högre medelarbetstiden i Finland under 1950- och 
1960-talen.6  
I tabell 8-6 visas att Finland upplevde strukturella bonusar under 1950- 

och 1960-talen. Att de strukturella bonusarna i stort sett försvann under 
1970-talet, trots att sysselsättningsandelen i jordbruket fortsatte att minska, 
visar att de stora överflyttningsvinsterna verkar ha varit uttömda från 1970. 
Detta stöds också av shift-share analysen. Med andra ord var den finska 
arbetsmarknaden alltmer i balans efter 1970. 
 

                                                             
4 Se Andersson (2006).  
5 Fagerberg (2000) och  Peneder (2003). 
6 Jämför man resultaten för shift-share för Finland med ojusterade och justerade siffror gällande 
arbetsinsatsen finner man att arbetsproduktiviteten är betydligt högre under 1950-talet för de ojusterade. Den 
aggregerade produktivitetstillväxten blir omkring 58 procent. 
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Tabell 8-6 Bidrag till produktivitetstillväxten fördelad efter faktorer 
Finland 1950-2000. Procent 

År Inom-
bransch 
effekt 

Statisk effekt Dynamisk 
effekt 

Arbets-
produktivitet

stillväxt 

1950-60 38 9 0 47 

1960-70 42 10 - 2 50 

1970-80 37 3 -3 37 

1980-90 44 - 6 - 6 32 

1990-2000 49 - 4 - 4 41 

     

Källa. Egna beräkningar utifrån Hjerppe (1996) samt Statistisk årsbok för Finland. 

Efter 1970 blir också inombranscheffekten relativt sett viktigare för den 
finska tillväxten. Detta kan kopplas samman med den konvergens som 
skedde från 1970 och framåt för Finland. Enligt resultaten från föregående 
kapitel var tillväxten efter 1970 mer relaterad till TFP-tillväxt och utjämning 
av kapitalintensiteten. Detta kan jämföras med tillväxten under 1950- och 
1960-talet, som förutom den allmänna arbetsproduktivitetstillväxten också 
drevs av en ökad faktorinsats och som visats här, även av en strukturell 
bonus. En strukturell börda uppstod i Finland från 1980-talet och framåt.  
    Av tabell 8-7 framgår att Sverige hade en strukturell bonus enbart under 
1950-talet men denna ersattes av en strukturell börda för resten av perioden. 
Detta indikerar att den svenska tillväxten var mer balanserad än den finska 
och att den under större delen av perioden har byggt på 
inombranscheffekter. Alltså kunde Sverige inte på samma sätt som Finland 
höja tillväxten genom överflyttning av arbetskraft mellan sektorer. Den 
aggregerade tillväxten går också ned betydligt i och med att 
konvergenstillväxten gentemot USA avmattades från 1970-talet.  
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Tabell 8-7 Bidrag till produktivitetstillväxten fördelad efter faktorer 
Sverige 1950-2000. Procent 

År Inom-
bransch 
effekt 

Statisk effekt Dynamisk 
effekt 

Arbets-
produktivitet

stillväxt 

1950-60 25 7 1 33 

1960-70 58 7 - 14 51 

1970-80 0,18 - 2 - 2 14 

1980-90 20 - 2 - 4  14 

1990-2000  58 - 12 - 7 39 

     

Källa: Nationalräkenskaperna för Sverige samt Statistisk årsbok Sverige. 

Jämför man utvecklingen mellan länderna ser man att Finland hade en 
betydligt högre aggregerad arbetsproduktivitetstillväxt under 1950-talet än 
Sverige. Detta motsäger de tidigare resultaten att den finska upphämtningen 
gentemot Sverige bör ha tagit fart omkring 1970 och att skillnader i arbets-
produktivitet var relativa stabila fram till dess. Detta faller dock tillbaka till 
hur arbetsproduktiviteten har beräknats i denna shift-shareanalys.  
Som nämnts tidigare har en justering för medelarbetstid gjorts och skill-

naderna i arbetsproduktivitetstillväxt utjämnas betydligt av denna justering. 
Trots detta finns det fortfarande vissa källkritiska frågor gällande uppgif-
terna om arbetsinsatsen och jämförbarheten mellan länderna. Uppgifterna 
för förvärvsarbetande visar inte om personer är helt sysselsatta eller arbetar 
deltid. I de finska nationalräkenskaperna uttrycks arbetsinsatsen före 1960 i 
1000 personår. Arbetsinsatsen uttryckt i 1000-tal arbetsår ökar från 1950 till 
1960 med 14,6 procent vilket kan jämföras med en ökning med ca 3,6 pro-
cent i antalet förvärvsarbetare. Detta leder till en viss underskattning av 
arbetsinsatsen mellan 1950 och 1960 i de siffror som använts här vilket leder 
till att den finska arbetsproduktiviteten överskattas något. 
Jämför man istället arbetsproduktivitetstillväxten för hela ekonomin un-

der perioden 1950-1960 utifrån Hjerppes volymindex över BNP och syssel-
sättningsindex får vi en arbetsproduktivitetstillväxt på 40 procent. Om man 
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jämför detta med Krantz och Schöns serier så ökar arbetsproduktiviteten 
med 35 procent (om totaltarbetade timmar studeras så ökar den med 38 
procent). Så den högre tillväxten i arbetsproduktivitet för Finland i dessa 
siffror under 1950-talen (jämfört med den stabilitet som tidigare visats) kan 
möjligen bero på att skillnader i förvärvsintensitet. Därefter ökade inte det 
totala antalet arbetade timmar väsentligt annorlunda än vad antalet 
förvärvsarbetande i de båda länderna. Därför blir siffrorna mer jämförbara 
efter 1960. För Finlands vidkommande växer alltså produktionen per 
sysselsatt för att arbetskraften flyttar till sektorer med en högre 
produktivitet, men också för att man lämnar en sektor som ofta 
karakteriseras av säsongsarbete och därmed inte lika hög grad av 
sysselsättning. En effekt av denna strukturella bonus fångar upp att man 
flyttar till en sektor med jämnare och högre sysselsättningsgrad. Detta visar 
på en intressant skillnad mellan länderna. Omallokering av arbetskraft höjer 
den allmänna produktiviteten och därmed inkomsten i större utsträckning i 
Finland än i Sverige.  
Vi ser även att den finska arbetsproduktivitetstillväxten var högre under 

1970- och 1980-talet vilket är att förvänta i och med den konvergens som 
sker mellan länderna under perioden. Under 1990-talet tog arbets-
produktiviteten fart i båda länderna men utvecklades i ungefär samma takt. 
Den snabba produktivitetstillväxten under 1990-talet beror till viss del beror 
på minskningen i det totala antalet förvärvsarbetande i båda länderna. Detta 
gör att utvecklingen under 1990-talet har varit hög på aggregerad nivå avse-
ende produktivitetstillväxten men att den skett samtidigt med en minskad 
sysselsättning.  
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9 Slutsatser och avslutande diskussion   
Den finsk-svenska konvergensen under 1900-talets andra hälft har tidigare 
undersökts i den nordiska ekonomisk-historiska forskningen. Dessa studier 
har ofta utgått från ett nordiskt perspektiv, trots att perioden präglas av in-
ternationell ekonomisk integration. En utgångspunkt för avhandlingen har 
varit att behandla den finsk-svenska utvecklingen i ett internationellt per-
spektiv. En annan utgångspunkt har varit ländernas ”självbilder” i den eko-
nomiska debatten. Den finska utvecklingen har ofta framställts i termer av 
ett tillväxtmirakel medan den svenska ekonomin vanligen beskrivits som 
underpresterande. Också ur detta perspektiv har ett internationellt per-
spektiv varit viktigt för att kunna belysa om något av länderna har avvikit i 
positiv eller negativ riktning under perioden.  
    Avhandlingen syftade till att undersöka den finsk-svenska konvergensen 
med fokus på lönebildning, produktivitetstillväxt, migration och struktur-
omvandling och mot bakgrund av å ena sidan strukturella och institutionella 
skillnader på arbets- och kapitalmarknaderna under perioden och å andra 
sidan upphinnartillväxten gentemot USA. Den tidsperiod som studerats är 
1950 till 2000. 
För att genomföra undersökningen formulerades ett antal fråge-

ställningar. Den första var hur inkomstnivåerna i Finland, Sverige och USA 
utvecklats (i relation till varandra) och hur denna utveckling kan förstås 
med utgångspunkt i neoklassisk tillväxtteori.  
Gällande BNP per capita skedde en långsam konvergens under 1950- och 

1960-talet. Den tog fart efter 1970 och 1990 var skillnaderna utjämnade. 
Men som poängterades i den teoretiska genomgången är det utifrån Solow 
modellen arbetsproduktiviteten som ska konvergera. Länderna upplevde en 
tämligen likartad ökning av arbetsproduktiviteten under 1950- och 1960-
talen. Nivåskillnaderna var alltså relativt oförändrade. Efter 1970 minskade 
dock skillnaderna och var i stort sett utjämnade i början av 1990-talet.  
Båda länderna upplevde upphinnartillväxt gentemot USA under 1950- och 

1960-talen. Sveriges konvergens gentemot USA avtog dock under 1970-talet, 
vilket berodde på att Sverige nådde så kallad steady-state tillväxt. Samtidigt 
fortsatte Finland att konvergera mot USA. Slutsatsen är att Finland konver-
geraade gentemot den teknologiska ledaren, USA, snarare än mot Sverige. 
Den svensk-finska konvergensen berodde alltså på att den svenska 
produktivitetstillväxten minskat tidigare än den finska. Avhandlingens 
resultat visade också att båda länderna har haft samma förväntade tillväxt 
under perioden som andra västeuropeiska länder givet inkomstnivåerna 
1950. Sammantaget leder detta till slutsatsen att vare sig den svenska eller 
den finska ekonomin har varit över- eller underpresterande. Som påpekades 
i inledningskapitlet framställs ländernas ekonomiska utveckling och historia 
på tämligen olikartade sätt. Den finska utvecklingen beskrivs ofta i termer av 
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ett tillväxtmirakel, samtidigt som den svenska framförallt efter 1970 ses som 
en eftersläppare med en sedvanligt misslyckad tillväxtstrategi.         
Avhandlingen har också visat att den finska BNP-tillväxten i större ut-
sträckning än den svenska var faktordriven under 1950- och 1960-talet. Till-
växten av både arbets- och kapitalinsatsen var högre i Finland än Sverige 
under perioden. Den högre kapitalbildningen i Finland är förväntad i ett 
konvergensscenario.  Från 1970 kom även TFP-tillväxtens betydelse för den 
finska tillväxten att öka i förhållande till faktorinsatsen. 
I enlighet med Solow-modellen förklaras produktivitetskonvergensen av 

att kapitalintensiteten utvecklades olika i de båda länderna under perioden. 
Den finska industrins tillväxt drevs under periodens tidigare del i större 
utsträckning än den svenska av ökade faktorinsatser. Både kapitalstocken 
och antalet arbetade timmar växte. Arbetsinsatsen i den svenska industrin 
minskade stadigt under perioden. Då arbetsinsatsen minskade i svensk in-
dustri samtidigt som den ökade något i Finland fram till 1980 behövde alltså 
inte skillnaderna i kapitalintensitet ha utjämnats lika fort som om man 
enbart ser till kapitalbildningen.  
Den andra frågeställningen var hur har den funktionella 

inkomstfördelningen respektive räntenivåerna i länderna utvecklats i 
förhållande till varandra? Detta kopplades till hur faktormarknaderna kan 
ses i relation till konvergensprocessen. Som framhållits i avhandlingen ses 
investeringar och kapitalbildning som den bakomliggande drivkraften 
bakom tillväxt och konvergens. I sammanhanget blir frågan om 
investeringar uppmuntrats antigen via, som Eichengreen föreslagit, 
uppvisad löneåterhållsamhet eller om en förd låg räntepolitik gynnat 
investeringarna. Eichengreen har vid fler tillfällen lyft fram den svenska 
lönebildningsmodellen i sina tidigare studier som ett exempel på en 
lönebildningsmodell där löneåterhållsamhet ska ha genererats. Däremot har 
inte den funktionella inkomstfördelningen studerats utifrån huruvida 
löneåterhållsamhet i Eichengreens mening kan påvisas för Sverige. Finland 
har å andra sidan har inte omnämnts i Eichengreens studier.   
 Enligt Eichengreen förväntas ett negativt samband mellan arbets-

inkomstens andel av nationalinkomsten och ett negativt samband mellan 
löneandelen och investeringarnas andel av BNP. En slutsats i avhandlingen 
är att det är svårt att finna empiriskt stöd för löneåterhållsamhet för svenskt 
vidkommande. Tvärtemot vad som förväntas i Eichengreens modell steg 
löneandelen under den svenska konvergensfasen mot USA. I avhandlingen 
visades att det under 1950- och 1960-talen finns stöd för löneåterhållsamhet 
i Finland. Bland annat påvisades perioder då en sjunkande löneandel korre-
sponderade med en stigande investeringskvot. Ett tentativt resultat är att 
den finska statens inbladning i lönebildningen under denna period främjade 
löneåterhållsamhet medan den svenska lönebildningsmodellen inte lyckades 
med detta.  
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Kapitalmarknadernas betydelse i konvergensprocessen har studerats 
utifrån hur realräntan utvecklats. Utgångspunkten i avhandlingen var 
Dooley, Folkerts-Landau och Gabers generalisering gällande perifera länder i 
det internationella monetära systemet. I vid mening stämmer 
generaliseringen in på båda länderna, där reglering av kapitalmarknaderna 
och försök till att föra en lågräntepolitik har varit framträdande.  Den finska 
lågräntepolitiken under 1950- och 1960-talen framhålls ofta som en central 
komponent i den finska ekonomisk politiska modellen och ses därmed ofta 
som en del av det finska tillväxtmiraklet. 
I avhandlingen visades dock att den finska realräntan inte var signifikant 

lägre än i Sverige. I praktiken var det snarast Sverige som förde en lågränte-
politik under perioden.  Å andra sidan, utifrån ett konvergensperspektiv, bör 
den finska räntenivån ha varit högre än den svenska då kapital relativt sett 
var en mer knapp resurs i Finland. I och med detta skulle alltså marginal-
produktiviteten på kapital ha varit högre i Finland och därmed haft en högre 
avkastning på kapital. Men att dra slutsatsen att den finska ekonomiska 
politiken lyckades genera en signifikant lägre ränta kunde inte påvisas i 
avhandlingen.  
I avhandlingen påvisades också att investeringarnas utveckling avspeglas i 

konvergensscenariot mellan Finland och Sverige samt i ländernas 
konvergens gentemot USA. Den finska investeringskvoten är högre än den 
svenska fram till början av 1990-talet. Samtidigt noterades det att den 
svenska investeringskvoten minskade från slutet av 1960-talet. En 
observation är att den svenska investeringskvoten ökade från 1950 fram till 
1960-talets första hälft, vilket skedde samtidigt som löneandelen ökar. Den 
svenska lågräntepolitiken kan möjligen ha uppmuntrat till fortsatta 
investeringar trots att löneandelen steg under perioden. Peter Vikström har 
tidigare påpekat anomalin att investeringarna fortsatte att öka, trots en fal-
lande bruttovinstandel. Det är således möjligt att spekulera i huruvida den 
svenska räntan var suboptimalt låg. I sammanhanget är det viktigt att 
komma ihåg att en högre ränta hade skapat problem i förhållande till försva-
ret av en fast växelkurs inom ramarna för Bretton Woods-systemet.   
De övergripande slutsatser som kan dras från genomgången gällande 

förutsättningarna på ländernas faktormarknader är de följande. Hypotesen 
att den svenska lönebildningsmodellen skapade löneåterhållsamhet stämmer 
inte med empiriska observationer. Samtidigt var realräntenivåerna lägre i 
Sverige än i Finland, trots den förda lågräntepolitiken i Finland. Resultaten 
pekar på att vanligt förekommande uppfattningar kring ländernas 
ekonomiska politik och institutionella arrangemang på arbetsmarknaderna 
kan behöva revideras eller åtminstone justeras.   
     Den tredje frågeställningen var hur den finska arbetsproduktiviteten 

skiljde sig från den svenska och vad som kännetecknar sambandet mellan 
lön och produktivitet efter näringsgrenar inom samt mellan länderna.   
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Utifrån fem tvärsnitt jämfördes relativa löne- och produktivitetsskillnader 
på branschnivå mellan länderna. Undersökningen visade att den finska in-
dustrins relativa produktivitet sjönk gentemot den svenska från 1950-talet 
fram till 1960-talet. Detta förklarar den relativa lönenedgången som de 
finska industriarbetarna upplevde under denna period. Från 1970-talet och 
framåt börjar de finska lönerna konvergera liksom de relativa produktivitets-
skillnaderna mellan länderna på branschnivå. Detta korresponderar med 
konvergensscenariot som beskrevs i kapitel fyra.  
Som framgick i kapitel 6 var reallönetillväxten i Sveriges hög och jämn 

under 1950- och 1960-talen. Från 1970-talet avtog denna tillväxt i hög ut-
sträckning och under en period föll även reallönerna något. Detta följer i stor 
konvergensscenariot gentemot USA.  För Finlands vidkommande tog 
reallönetillväxten fart under 1960-talet och höll i sig fram tills 1990-talets 
början. Detta svarar också i stort sett mot den periodisering av den finska 
konvergenstillväxten som gjordes i kapitel 3. Reallönetillväxten är alltså i 
detta fall starkast under perioder av upphinnartillväxt.   
Kopplat till frågeställningen gällande sambandet mellan lön och produkti-

vitet undersöktes detta samband över tid för ett antal sektorer i båda län-
derna. När arbetsproduktivitet fastprisberäknades med KPI följde reallöne- 
och arbetsproduktivitetsutvecklingen varandra väl inom industri- och 
byggnadssektorn i båda länderna. För Sveriges vidkommande utvecklades 
reallönerna långsammare än arbetsproduktiviteten från 1970-talet. Detta 
sammanföll med stagnationen av reallönerna i Sverige.  
Då arbetsproduktiviteten beräknades med sektorsspecifika deflatorer 

framkom en annorlunda bild. För industrin utvecklades arbets-
produktiviteten betydligt snabbare än reallönen för perioden som helhet i 
båda länderna. Även i jordbruksektorn ser vi en ökad spridning mellan löne- 
och arbetsproduktivitet då arbetsproduktiviteten beräknades med en 
sektorsdeflator. I både byggnads- och handelssektorn utvecklades arbets-
produktiviteten och reallönerna i likartad takt under hela perioden även då 
de beräknats med sektorsdeflatorer. Utifrån denna genomgång kan vi se att 
sektorers priser utvecklas annorlunda än KPI vilket innebär relativpris-
förändringar.  
Som diskuterats i avhandlingens teoretiska ramverk behöver inte 

produktivitetstillväxt ta sig uttryck i stigande löner utan kan också leda till 
fallande relativpriser. Därför testades sambandet mellan 
produktivitetstillväxt och relativprisförändring för båda länderna. Resultatet 
visade att högre produktivitetstillväxt leder till en långsammare 
prisutveckling, alltså fallande relativpriser för de båda länderna. 
I kapitel 7 studerades sambanden mellan lön och produktivitet utifrån fem 

tvärsnitt på en mer finfördelad branschnivå. Då sambanden mellan löne- och 
produktivitetsnivåer studerades över tid identifierades ett starkt positivt och 
signifikant samband. Detta innebär att produktivitetstillväxt förklarar 
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lönetillväxt över tid. I modellen påvisades att överflyttning av arbetskraft 
från jordbruket hade en dämpande effekt på löneutvecklingen.  Den 
starkaste effekten fanns då i Finland med sin stora jordbrukssektor. Även 
landeffekten var för Finlands vidkommande negativ och signifikant på 10 % -
nivån. Detta är förenligt med den svenska generella arbetskraftsbristen och 
ett arbetskraftsöverskott i Finland. Detta visar vidare att utväxlingen mellan 
lön och produktivitet varit svagare i Finland, vilket ytterligare indikerar att 
det snarare var i Finland än i Sverige som löneåterhållsamhet förekommit.  
Därefter testades sambanden mellan relativlöne- och produktivitets-

skillnader mellan länderna i en regressions modell. Även här fanns ett starkt 
stöd för att relativlönerna korrelerade med relativ produktivitet.  
Som diskuterades i kapitel 7 kan förekomsten av faktorprisutjämning 

ifrågasättas om det finns ett samband mellan löne- och produktivitets-
skillnader inom länderna. Som framkom av den tredje regressionsmodellen 
är det dock inte möjligt att påvisa något samband mellan lön och produkti-
vitet inom länderna vid givna tidpunkter. Detta stöder tesen att lönen sätts i 
förhållande till den genomsnittliga arbetsproduktiviteten i ekonomin.  
Den fjärde frågeställningen var om den gemensamma arbetsmarknaden 

har bidragit till lönekonvergensen mellan Finland och Sverige. I början av 
1950-talet infördes den gemensamma nordiska arbetsmarknaden vilket 
gjorde att nordiska medborgare kunde röra sig fritt inom norden och ha 
samma tillgång till socialförsäkringssystemet i de olika nordiska länderna.  
Den enskilt största migrationsströmmen inom Norden gick från Finland 

till Sverige där flyttströmmarna var som högst under 1950-1960-talet och 
nådde en topp i början av 1970-talet.  Därefter minskade nettomigrationen 
till Sverige.  Ländernas arbetsmarknader uppvisade också strukturella skill-
nader med efterfrågeöverskott på arbete i Sverige och utbudsöverskott på 
arbete i Finland. I tidigare studier har obalanser på ländernas arbets-
marknader lyfts fram som orsaker till flyttströmmarna mellan länderna och 
varför migrationen från Finland var mer omfattande än de från de övriga 
nordiska länderna. Migrationen mellan länderna ska alltså framförallt ha 
varit efterfrågestyrd. Därmed tonas inkomstskillnader mellan länderna ned 
som förklaring till migrationen. Som diskuterats i kapitel 5 bygger 
undersökningarna på data som antyder att Finland och Norge haft likartad 
inkomstnivå under perioden. Detta kan ifrågasättas och därmed blir 
inkomstskillnadernas betydelse för migrationen mellan länderna svåra att 
bortse ifrån.  
Även växelkursen och prisnivåns relativa utveckling mellan länderna bör 

ha spelat in för migrationsströmmarnas utveckling. Prisnivån var som 
identifierats i kapitel 5 även betydligt högre i Finland under 1950-talet. Den 
lägre prisnivån i Sverige innebar att hushållet, allt annat lika, skulle kunna få 
ett större konsumtionsutrymme i Sverige än i Finland. Den svenska kronan 
mätt i såväl nominella som köpkraftsjusterade termer utvecklades starkare 
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jämfört med den finska marken fram till 1970-talet. Därefter stärktes den 
finska marken.  Migrationsströmmarna mellan länderna följde alltså 
förändringarna av växelkurserna.  
Som framgick av undersökningen gällande relativa löne- och 

produktivitetsskillnader hade branscher med stora löneskillnader mellan 
länderna också de största produktivitetsskillnaderna. Det innebar att finsk 
arbetskraft mötte de starkaste incitamenten för migration i de sektorer där 
produktivitetsskillnaderna var som störst.   Om man antar att arbetare sökte 
sig till motsvarande bransch i Sverige, där också arbetarens kunnande var 
som störst är det sannolikt att migrationen verkade mot faktorprisutjämning 
och mot en utjämning av produktivitetsskillnaderna. I den meningen kom 
arbetskraftsmigrationen att verka mot faktorprisutjämning.  
Den femte och sista frågeställningen behandlade hur omallokering på 

ländernas arbetsmarknader bidragit till produktivitetstillväxt.  I samman-
hanget behandlades de strukturella skillnaderna på ländernas arbets-
marknader. Detta knöt an till Temins tes gällande strukturella skillnader på 
arbetsmarknaden kopplat till upphinnartillväxt. Produktivitetstillväxten i  
länderna dekomponerades med hjälp av en så kallad shift-share analys. 
Denna metod visar produktivitetstillväxten givet att ingen omallokering av 
arbetskraft sker mellan olika tidpunkter.  Detta kallas inombranscheffekt och 
denna fångar upp teknisk utveckling.  Den så kallade shift-effekten visar 
produktivitetstillväxten som uppstår då arbetskraften flyttar mellan bran-
scher alltså vilken effekt omallokering av arbetskraft haft på produktivitets-
tillväxten. Detta kan ses som ett mått på hur stora överflyttningsvinsterna 
var. I linje med vad som kan förväntas av Temins resonemang upplevde 
Finland överflyttningsvinster under 1950-1960-talet, medan Sverige å andra 
sidan upplevde överflyttningsvinster endast under 1950-talet.  Alltså hade 
Finland, givet sitt utgångsläge 1950, större potential för produktivitetstillväxt 
än Sverige.   
Några av avhandlingens mest centrala kunskapsbidrag ligger i att länder-

nas konvergens gentemot varandra stämmer överens med ländernas 
respektive upphinnartillväxt gentemot USA.  Alltså följde länderna ett likar-
tad västeuropeiskt tillväxtmönster. Eichengreens tes kring löne-
återhållsamhet som en viktig faktor för att uppmuntra investeringar går inte 
att bekräfta för svenskt vidkommande. Detta trots att den svenska 
lönebildningsmodellen ofta lyfts fram som ett typexempel på en 
lönebildningsmodell som ska ha genererat just löneåterhållsamhet. Den 
svenska realräntan var lägre än den finska. Detta trots att den finska 
lågräntepolitiken har lyfts fram som en hörnsten i den finska ekonomiska ut-
veckling. Visserligen bör denna varit med i tillväxtprocessen. Dock får man 
vara försiktig med att lyfta fram denna som en unik finsk modell.  Avhand-
lingen visar att i de branscher som produktivitetsskillnaderna var som störst 



 

 151

var också löneskillnaderna störst. Detta bör ha bidragit till faktorpris-
utjämning mellan länderna.  

9.1 Avslutande diskussion 
Genom att studera ländernas konvergens i förhållande till varandra i ett 
internationellt sammanhang med fokus på produktivitetsledaren, kan nya 
perspektiv på vad som kan benämnas som nationella förklaringsmodeller 
eller självbilder av ländernas ekonomiska utveckling under perioden ges. 
Sverige och Finland ingick i ett västeuropeiskt tillväxtmönster, där båda 
länderna närmade sig den teknologiska ledaren under perioden. Givet 
ländernas olika utgångspunkter (inkomstnivåer) pågick upphinnartillväxten 
olika länge.  
För svenskt vidkommande avtog upphinnartillväxten gentemot USA 

under 1970-talet, vilket i avhandlingen ses som en förklaring till den lägre 
tillväxttakten efter 1970. Detta kan ställas mot bilden av den svenska 
eftersläpningen, som framförallt anses vara orsakad av inhemska institutio-
nella faktorer. Det skedde även en nedgång, i den finska tillväxten efter 1970,  
men tillväxten var ur ett internationellt perspektiv relativt hög. Detta kan 
också kopplas till landets upphinnartillväxt gentemot USA.  Alltså nådde 
länderna steady-state tillväxt vid olika tidpunkter.  
Förutsättningarna för den svenska tillväxten förändrades efter 1970. Detta 

kan ses i relation till konvergenstillväxt och inte enbart i termer av inhemska 
institutionella problem. Detta innebär inte att de problem som den svenska 
ekonomin upplevde under perioden ska underskattas eller ignoreras. Sna-
rare blir frågan om orsakssamband viktig. I och med den minskade 
produktivitetstillväxten under 1970-talet ökade kraven på såväl löne-
bildningen som på den ekonomiska politiken. Gällande lönebildningen lyck-
ades inte inkomstpolitiken motverka höga nominella löner, vilket bidrog till 
inflationstrycket. En intressant slutsats är, sett från den funktionella 
inkomstfördelningen, att det var på 1970-talet som man kan finna stöd för 
löneåterhållsamhet i Eichengreens mening.  Även den alltmer expansiva 
svenska finanspolitiken kan också ses mot bakgrund av de förändrade förut-
sättningarna för tillväxt. Genom att stimulera efterfrågan mot en ekonomi 
som stagnerar kom även detta bidra till stigande inflationstryck och över-
hettningar.  De svenska devalveringarna skedde då landet uppnått steady- 
state tillväxt medan de finska devalveringarna främst skedde under en fas av 
upphinnartillväxt och en snabb industriell expansion och struktur-
omvandling av ekonomin.  
Fler framtida ekonomisk-historiska studier kring Sveriges tillväxt och in-

stitutionella system bör göras utifrån ett komparativt perspektiv. Detta kan 
leda till mer precisa slutsatser om hur ”svensk” den svenska modellen var 
och dess påverkan på långsiktig ekonomisk tillväxt. 
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Summary 

The aim of this thesis is to gain improved understanding of income 
convergence between Finland and Sweden 1950-2000 with a focus on wage 
formation, productivity growth, migration and structural change in a setting 
of structural and institutional differences on the factor markets and the 
catch-up growth towards US. The convergence between the two countries 
has often been studied from a Nordic perspective although that the period is 
characterised by a general European convergence towards the US. The 
theoretical framework is the neoclassical growth theory and the so-called 
Solow model. From this theoretical perspective convergence is seen as 
catching-up with the technological leader. Therefore the convergence 
between Finland and Sweden should not only be seen as a process between 
the two countries but as a process between both countries and the US. One 
departure for this study has been the different views of the countries 
economic development especially during the second half of the 20th century. 
Finland’s economic development during is often seen as a growth miracle. In 
contrast the Swedish economic development especially since 1970 is seen as 
a case of falling behind. In this perspective the question has been whether 
either of the countries has deviated in a positive or negative way regarding 
growth performances in an international perspective. To answer the main 
question some sub-questions were formulated.  

The first question was how the income levels in Finland, Sweden and US has 
developed (in relation to each other) and how this can be understood from 
neo-classical growth theory? One can se a slight convergence regarding the 
GDP-levels during the 1950s and 1960s but the convergence becomes more 
pronounced after 1970s. From the theoretical perspective one can conclude 
that labour productivity is a better measure of the convergence. Both 
countries experienced similar growth of labour productivity during the 1950s 
and 1960s. The gap between the two countries was therefore stable during 
this period. Around 1970 the convergence regarding the labour productivity 
took off and the gap was closed around 1990. Since convergence is seen as 
catching up with the technological leader the countries labour productivity 
was compared with US. Both countries are converging towards US during 
the 1950’s and 1960’s. The Swedish catch-up growth towards the US declined 
around 1970 at 80 percent of the US labour productivity level. Thereafter the 
Swedish labour productivity growth was following the US therefore the 
Swedish – US productivity gap was stable (80 %) from the 1970s and 
onwards. The Finnish catch-up growth towards the US continues until 1990 
and is converging to 80 percent of the US labour productivity level. The 
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conclusion is that Finland is converging toward US and not primarily 
Sweden. If the countries growth rates for the period 1950-2000 are plotted 
against their income levels 1950 one can see that they are both in line with 
the rest of the group. It is therefore hard to find any support that either 
country is deviating in a positive or negative way. As pointed out earlier there 
was a slight convergence of the GDP per capita levels during the 1950 and 
1960s which indicates that the Finnish growth during 1950-1960s was to a 
higher degree depending on inputs of labour and capital.  This was also 
confirmed from the growth accounting which showed that the growth of both 
labour and capital input was higher Finland than in Sweden.  

      The second question was how the functional income distribution and real 
interest rates developed in both  countries? One departure was Barry 
Eichengreens hypothesis regarding wage moderation as a source for the 
European catch-up growth during the post-war period. His argument is that 
if labour showed wage restraint the employees would be encouraged to 
reinvest and thereby increase the productivity levels and this would lead to 
higher income levels later. He emphasises on different institutional settings 
that encouraged wage moderation. In this context Eichengreen sees Sweden, 
with its central wage bargaining system, as a raw model for the kind of 
institutional arrangement that should have generated wage moderation. 
Finland on the other hand has not been discussed in Eichengreen work. 
Eichengreen use the labour share of the national income as an indicator of 
wage moderation. One crucial result in this study is that we can’t find 
support for wage moderation for Sweden (as predicted by Eichengreen) as 
the labour share of the national income rises during the phase of Swedish 
catch-up growth.  Instead the labour share was constant and periodically 
falling in Finland. One can therefore argue that wage moderation was a 
Finnish phenomena and not a Swedish one. Beside the labour market and 
wage setting system the capital markets is also of interest in the convergence 
process since the price of capital the real interest rate is determinate there. 
The Finnish low rate policy is often seen as a central component of the Finish 
post-war growth miracle. As showed in the thesis the actual real interest rate 
was lower in Sweden. 

The third question was how the Finnish labour productivity differed from 
the Swedish one and what characterise the relationship between 
productivity and wages? A comparison of relative wage and productivity 
differences showed that the relative productivity of the Finnish 
manufacturing was declining in comparison to the Swedish one from the mid 
1950s. This is also corresponding with a decline in the Finnish relative 
wages. From the mid 1970s both the relative productivity and the relative 
wage gap between the countries is starting to close. This is in line with the 
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general catch-up scenario described in chapter 3.  In chapter 6 it was shown 
that the real wage growth in Sweden is strongest during the 1950s and 1960s.  
After 1970s the growth declined and the real wage growth is negative during 
a period. The real wage growth in Finland took off in the 1960s and is 
continuing until the beginning of the 1990s. The real wage growth in both 
countries is corresponding with the catch-up growth towards the US. 
Thereafter the relationship between wages and productivity was examined. 
First the labour productivity was calculated with a consumer price index. 
Wages and labour productivity was following each other rather well for the 
manufacturing and construction sector for both countries. In Sweden the 
real wages was developing slower than labour productivity from the 1970s. 
When labour productivity was calculated with a sector price index the labour 
productivity was developing faster than real wages during the whole period 
for the manufacturing sector in both countries. This was also true for the 
agricultural sector. This indicates that some sectors prices are growing faster 
or slower than the consumer prise index which indicates relative price 
changes. As discussed in the theoretical framework productivity growth for a 
specific sector doesn’t have to lead to increased wages (in that sector) instead 
it can lead to falling relative prices. This relationship was tested for both 
countries and we found a strong and negative relationship between 
productivity growth and relative price change. In chapter 7 the relationship 
between wages and productivity was tested for at industry level. When this 
relationships was tested for over time a strong positive relationship was 
found. This means that productivity growth explains wage growth over time. 
Beside productivity growth both the effect of reallocating labour from the 
agricultural sector had on wage growth and a land dummy was included in 
the model. The result shows that labour supply in the agricultural sector 
dampened the wage growth. This effect was therefore strongest in Finland. 
The land dummy was negative and significant for Finland which indicates 
that wage moderation was more evident in Finland than in Sweden. When 
the relationship between wage and productivity at branch level for a specific 
year was tested for in the countries one can not find a relationship between 
wages and productivity. This supports the hypothesis that wages are set in 
relation to the average labour productivity for the economy.  

The fourth question was if the common labour market contributed to the 
wage convergence between Finland and Sweden. Earlier studies have 
pointed out structural differences on the countries labour market as the 
prime mover for the migration patterns between the countries. Therefore the 
income differences between the countries have been downplayed as motive 
for migration. As discussed in chapter 5 the data used in those studies can be 
in question since they are implying similar income levels between Finland 
and Norway. Since questions about the data can be raised income differences 
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as a motive for migration can’t be ignored.  The development of the exchange 
rate and price levels between the countries might also explain some of the 
migration between the countries. The price level was higher in Finland 
during the 1950s. This means that the one can consume more in Sweden 
than in Finland which can be a motive for migration. The Swedish krona 
increased in value in comparison to the Finnish mark until the 1970s. 
Thereafter increased the Finnish mark in comparison to the Swedish krona. 
The migration pattern followed the development of exchange rate.  We also 
found support for a positive relationship between relative wages and 
productivity differences between the countries. This means that Finnish 
workers were facing the highest wage differences in sectors with highest 
relative productivity differences. If one assumes that Finnish workers were 
moving to similar industries in Sweden it’s likely that migration was working 
toward factor price convergence.   

The fifth question was how reallocation of labour contributed to 
productivity growth? Peter Temin argues that reallocating labour from the 
agricultural sector was a major cause for the high growth rates and 
differences in growth rates in Europe during the golden age. A shift-share 
analysis showed that the highest structural bonus was found in Finland 
during the 1950s and 1960s. Therefore Finland due to its high rate of labour 
allocated in the agricultural sector in 1950 had higher potential for 
productivity growth than Sweden.    
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