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1. ÏNLEVNÏNG 

I föreliggande arbete testas den s k "embodiment hypothesis", dvs om den 

tekniska utvecklingen är bunden till faktorerna. Här testas om utveck

lingen är bunden speciellt till nya kapitalföremål. Datamaterialet utgörs 

av svensk kemisk massaindustri åren 1920, 1937, 1954 och 1974. Studien 

skiljer sig från liknande tester framför allt genom att analysredskapen 

här är de kortsiktiga makrofunktionerna enligt Leif Johansens produktions

modell. 

2. VEN TEKNISKA UTVECKLINGENS FAKTORBUNDENHET 

Med "faktorbundenheten" (the enbodiment hypothesis) avses förhållandet 

att den tekniska utvecklingen är bunden till, eller inkapslad i, produk

tionsfaktorerna, så att den endast kan manifesteras i den mån nya faktorer 

används. Vanligen talar man enbart om bundenhet hos kapitalet, men faktor

bundenheten kan även appliceras på t ex arbetskraften."'" (Se t ex Westfield 

1966). Jag kommer emellertid här att med "bundenheten" endast att avse 

faktorn kapital, och städse tala om "kapitalbundenheten". 

Teorin om kapitalbundenheten har spelat stor roll i tillväxt- och produk

tionsteorin. Hypotesen utgör en av grunderna för distinktionen mellan pro

duktionsmöjligheterna ex ante och ex post, och för utvecklandet av de s k 

1. Enligt min mening blir detta emellertid lätt tautologiskt. Om nämligen 
vi har en produktionsfunktion med arbete och kapital, och fattar teknisk 
utveckling som en ökning av produktionen givet mängden av faktorer, mås
te hela denna utveckling kunna förklaras med en kvalitetsförbättring, 
hos faktorerna. Dvs hela den tekniska utvecklingen blir i detta fall av 
definition "embodied". (Se Wibe 1980a). 
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årgångsmodellerna11 (vintage models) för ekonomisk tillväxt. (Se Johansen 

1959, Salter 1960 samt Solow 1960). Betydelsen till trots har det varit 

svårt att få en klar uppfattning om kapitalbundenhetens empiriska relevans. 

Ett antal tidiga studier (Solow 1960, 1962, Berglas 1965, Intriligator 

1965, Westfield 1966) gav "lyckade" resultat i den meningen att årgångsmodel

lerna med hög korrelation kunde anpassas till datamaterialet. Men dels var 

alla dessa studier mycket likartade, (analys med en Cobb-Douglas-funktion 

på årsdata för USA:s ekonomi cirka 1920-1960) dels kunde Wickens (1970) 

påvisa stora statistiska bristfälligheter i analyserna. (Bl a måste man a 

priori anta en given icke-kapitalbunden teknisk utveckling). Wickens ana^ 

lys, grundad på ungefär samma datamaterial, visade i stället att så gott 

som hela den tekniska utvecklingen varit icke-kapitalbunden. 

Även studier av industriaggregat, utgående från uppgifter om enskilda an

läggningar har i huvudsak gett negativt resultat. Hildebrand och Liu (1965) 

som analyserade USA:s tillverkningsindustri, fann en märkbar årgångseffekt 

i endast 1 av 15 industrier. Till samma resultat kom även Griliches och 

Ringstad (1971) i en studie över norsk tillverkningsindustri. Här var det 

endast den kemiska industrin där anläggningsåret var en signifikant varia

bel i produktionsfunktionen. Slutligen har Gregory och James (1973) i en 

granskning av Salters (1960) rådata inte funnit några bevis för kapital

bundenheten. Den skillnad mellan "yngre" och "äldre" företag som Salter an

såg sig kunna påvisa är, menar de, helt att hänföra till olika företags

storlekar. 

Skillnaden mellan "the embodiment hypothesis" och "årgångseffekten" måste 

emellertid poängteras. En kapitalbunden teknisk utveckling är en nödvän

dig, men ej tillräcklig, förutsättning för en identifiering av årgångs

effekter. Givet att vi kunde identifiera varje enskilt kapitalföremål, 

och att ett företag alltid investerar i den mest moderna utrustningen, 

skulle existensen av kapitalbundenhet med nödvändighet implicera att an

vändandet av årgångsmodeller var empiriskt relevanta. (Förutsatt att kapi

talet i dessa var uppdelat på enskilda kapitalföremål). En sådan detalje

rad identifiering är emellertid oftast omöjlig, och man tvingas att an

vända den totala ^kapitalstocken som argument i produktionsfunktionen. 

Och även om hela den tekniska utvecklingen är knuten till nya kapital

föremål, behöver den totala kapitalstockens ålder (mätt som något 
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genomsnitt av de olika kapitalföremålen) vara en signifikant förklarande 

variabel för differensen i produktivitet mellan olika företag. Ett exem

pel kän klargöra detta: Antag att ett företag som är 10 år gammalt har 

styckkostnader som med 10% överstiger ett 5 år gammalt företag. Så in

förskaffar det äldre företaget en speciell maskin till en kostnad av 5% 

av den totala kapitalstocken, vilken sänker styckkostnaderna med 15%. Om 

nu totalkapitalets ålder i det äldre företaget beräknas som 10/1.05 = 9.52 

år erhåller vi en negatiV årgångseffekt, trots att all teknisk utveckling 

är kapitalbunden. 

Omvänt gäller emellertid att om vi kan spåra en klar årgångseffekt, är 

detta ett starkt indicium på att en del av den tekniska utvecklingen är 

kapitalbunden. Säkra bevis för detta kan emellertid inte erhållas med 

annat än att en mycket detaljerad teknisk mikrostudie utförs, där orsaker

na till den tekniska utvecklingen mycket klart kan preciseras. 

3. SYFTE - METOV 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka existensen av kapitalbunden-

hetseffekt i den svenska (kemiska) massaindustrin 1920-1974. 

Metoden för analysen skiljer sig på några avgörande punkter från de refe

rerade studierna. För det första används här inte en makroproduktionsfunk-

tion av neoklassisk typ, utan en som bygger på existensen av en Leontief^ 

teknologi hos de enskilda företagen. Om nämligen kapitalbundenheten existe

rar, ligger det nära till hands att anta en viss rigiditet i tekniken, och 

att därför neoklassiska produktionsfunktioner (vilka bl a förutsätter en 

kontinuerlig substituerbarhet mellan faktorerna) inte ger en bra beskrivning 

av teknologin. Vi kan givetvis inte förvänta oss att en modell som ger en 

dålig beskrivning av tekniken skall ge bra resultat vad avser identifie

ringen av kapitalbundenheten. Till detta kan läggas den självklara aspekten 

att tekniken i den undersökta branschen verkligen är av Leontief-typ. 



Jag kommer istället att arbeta med s k kortsiktiga makrofunktioner enligt 

Leif Jöhansens modell (1972). Konstruktionen av dessa utgår fråri uppgifter 

om specifik faktoråtgång för rörliga faktorer och kapacitet hos de enskilda 

anläggningarna, och innebär egentligen bara en regel om i vilken ordning 

dessa enheter skall aggregeras. (Konstruktionen förutsätter dock ett omfat

tande räknearbete. Se Försund m fl 1980). Observera att konstruktionen är 

fri från alla skattningsförfaranden, samt att kapitalet ej ingår i funktionen. 

Den andra skiljaktiga punkten utgörs av förhållandet att min analys avser en av 

gränsad bransch med en homogen och fysiskt mätbar output. De refererade stu

dierna avser antingen hela ekonomier eller hela industrigrenar, där output 

mäts i summan av förädlingsvärdet. I och med detta sker en sammanblandning 

av priser< och fysiska kvantiteter vilket avsevärt försvårar identifieringen 

av reella fenomen. Så t ex gäller att den bokföringsmässiga identiteten 

q = wL + r«K (1) 

q = förädlingsvärde 

w = lön 

L = antal arbetstimmar 

r = profitkvot 

K = kapitalstock 

alltid är uppfylld. Denna identitet kommer alltid att påverka resultaten 

av skattningar med funktioner av typen''" 

q - f(K,L) (2) 

Dessutom gäller att mer makrobetonade studier måste arbeta med enbart 

grova approximationer över kapitalets ålder. I Hildebrand och Liu (1965) 

och Griliches (1967) beräknas exempelvis kapitalets ålder genom att beak

ta hur stor del av kapitalet som är avskrivet. 

1. Se Wibe 1980a. Bl a kan visas att om w och r är lika i olika branscher 
kommer en Cobb-Douglas-funktion alltid att ge en god anpassning. Detta 
betyder även att utrymmet för ytterligare förklarande variabler, t ex 
kapitalets ålder, av definition är litet. För ett exempel, se Solow (1962). 
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Den tredje skiljaktiga punkten avser metoden vid identifieringen av kapi

talbundenheten. De refererade studierna av industriaggregat gör här så 

att företagens anläggningsår eller kapitalets "ålder" introduceras som en 

separat variabel i produktionsfunktionen. Sedan visar skattningen om denna 

variabel är signifikant eller ej. Häri finns två problem: dels att det 

statistiska utrymmet för förklarande variabler vid sidan om kapital och 

arbete helt naturligt är litet (se not 1 föregående sida). Dels också att 

man a priori kan förvänta sig att den statistiskt observerbara kapitalbun-

denhetseffekten är liten. Ett företag investerar ju inte bara i själva an

läggningsögonblicket, utan varje företag har ett ständigt flöde av nyinves

teringar och reparationer där nya kapitalföremål ersätter äldre. Dessutom 

gäller att ju större bundenhetseffekt ett kapitalföremål innehåller (dvs 

ju större dess överlägsenhet är gentemot äldre kapital) desto snabbare in

troduceras det i företagen. Till detta kommer att många, kraftigt produk

tivitetshöj ande och kapitalbundna innovationer, kräver mycket litet kapital. 

Då förändringen av det totala kapitalvärdet knappast märks, är det lätt att 

dessa förbättringar statistiskt registreras som icke-kapitalbundna förbätt

ringar. Som exempel kan jag nämna utrustningen för oljeinsprutning i mas

ugnar, en investering som endast kostade cirka 1 procent av kapitalvärdet, 

men som medförde en cirka 5-procentig sänkning av de rörliga kostnaderna. 

(Detta kan jämföras med att den årliga kostnadssänkningen för hela perioden 

1960-1975 var i genomsnitt cirka 1.2 procent. Se Wibe 1980a). 

Alla dessa förhållanden gör att vi bör förvänta oss en liten och statistiskt 

svårpåvisbar skillnad mellan äldre och yngre företag, oberoende av om den 

totala kapitalbundenhetseffekten är stor eller liten. Speciellt bör en 'produk-

tionsfunktionsskattning med faktorer och anläggningsår som argument ge en 

låg signifikans för den sista variabeln. Jag har då istället gjort så att 

jag delat in materialet i tre grupper: Nybyggda företag (N), moderniserade 

företag (M) samt icke-moderniserade företag (IM). (För definition, se av

snitt 4 om Data). Därefter har jag konstruerat makrofunktioner för vart och 

ett av dessa material och sett huruvida det finns någon systematisk skill

nad mellan dessa funktioner. Speciellt analyseras huruvida det finns någon 

skillnad mellan medelvärdet för produktionskostnaderna för dessa grupper. 
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4. VATA 

Materialet till undersökningen består av de ointegrerade fabrikettia för 

den kemiska cellulosaindustrin i Sverige. Produkten består här av sulfit-

och sulfatmassa, två produkter som inte nämnvärt skiljer sig. Data består 

av uppgifter om produktion, kapacitet, åtgång av faktorerna energi, arbets

kraft och råvara samt anläggningsår för åren 1920, 1937, 1954 samt 1974. (För 

råvara finns dock ej uppgifter från år 1920. För anläggningar byggda före 

1900 finns ej exakt anläggningsår). 

Dessa data finns för varje enskild fabrik, och har samlats in genom bear

betning av företagens primäruppgifter till industristatistiken. Antalet 

företag de olika åren utvisas av nedanstående tabell: 

Tabell 1. Antalet företag i undersökningen 

1920 1937 1954 1974 

49 58 44 20 

Dessa företag svarade för cirka 50 procent av den totala massaproduktionen. 

Energitillförseln sker med ved, elström, olja och kol. Dessa energislag har 

viktats samman till ett enhetligt mått (kwh) med hjälp av relativpriserna 

vilka varit tämligen konstanta under perioden. 

Materialet har nu delats in i flera klasser: Dels de helt nya företagen 

(dessa kallas de nybyggda företagen och betecknas med (N)). För 1920 de 

som byggts 1900-1920. För 1937, 1954 och 1974 de som byggts 1920-37, 37-54 

respektive 54-74. Genom att enskilda företag kunnat följas har vidare en 

indelning gjorts beroende på utbyggnaden under den tidigare perioden. Den 

totala utbyggnaden skiljer sig dock kraftigt mellan perioderna, varför olika 

gränser för klassificeringen på utbyggnad respektive icke utbyggnad skiljer 

sig. För år 1937 har urskiljts de företag som sedan 1920 ökat sin kapacitet 

med mer än 100 procent. För 1954 de som överhuvud byggt ut sedan 1937. 

För 1974 de som sedan 1954 byggts ut med mer än 150 procent. Dessa företag 

kallas de moderniserade företagen och betecknas med (M). De övriga företagen 
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kallas de ieke-moderniserade, och betecknas med (IM). Tanken bakom klassi

ficeringen är att graden av kapacitetsutbyggnad återspeglar graden av nytt 

kapital. 

Antalet företag respektive kapacitet inom de tre kategorierna ges av nedan

stående tabell: (för år 1920 har jag ej kunnat skilja mellan moderniserade 
och icke-moderniserade). 

Tabell 2. Nybyggda (N), moderniserade (M) samt icke-moderniserade (IM) före

tag. Antal och kapacitet 1000 ton 1920-1974. 

1920 1937 1954 1974 
Antal Kapacitet Antal Kapacitet Antal Kapacitet Antal Kapacitet 

N 21 405 9 483 0 0 4 1050 

M 25 1078 19 1048 5 445 
28 308 

IM 24 482 25 821 11 1128 

5. RESULTAT 

5.1 Analys med två faaktofioji: AfiboXo. - EnoAgX. 

Jag skall inleda analysen med att först betrakta det fall då vi enbart har 

två faktorer: arbete och energi. De kortsiktiga makrofunktionerna för alla 

företag de olika åren kan då återges i nedanstående graf: 

Figur 1. De kortsiktiga makrofunktionerna för cellulosa 1920, 1937, 1954 
och 1974. Isokvanterna för 100 000, 200 000 och 300 000 ton utmärkta. 
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Ur figuren kan karaktären hos branschens tekniska utveckling observeras. 

Som framgår är det väsentliga att produktionen blir allt mindre arbetsinten-

siv. Hela substitutionsområdet förskjuts i arbetsbesparande riktning, och 

betraktar vi isokvanterna finner vi att dessa förskjuts nästan lodrät ned

åt, (dvs ingen energi, men däremot arbetskraft sparas). Vi kan även notera 

att funktionerna för år 1937 och 1954 till stora delar sammanfaller. Det är 

bara de mindre effektiva företagen (de som alltså kommer in sent i makro-

funktionen) som är mer arbetsintensiva år 1937 än år 1954. 

Figur 1 tyder på att modern teknik i huvudsak innebär en mindre arbetsinten-

siv teknik. Jag har då delat in materialet för varje år i två delar, med 

den ena bestående av nybyggda och de moderniserade företagen, och den andra 

gruppen de övriga företagen och konstruerat makrofunktioner för båda dessa 

grupper var för sig. Resultatet, som i grafisk form återges i appendix 

presenteras här enbart vad avser faktorproportionerna samt specifik åtgång 

av arbetskraft. 

Tabell 3. Faktorproportion arbete/energi (tim/Mwh) totalt (T), för gruppen 

nybyggda + moderniserade företag (N+M) samt för övriga 1920-1974 

1920 1937 1954 1974 

T 41.0 18.7 14.0 3.5 

N+M 33.7 17.3 13.9 2.6 

IM 54.9 23.3 14.1 5.1 

Tabell 4. Åtgång av arbetskraft (tim/ton), totalt (T) för gruppen nybyggda + 

moderniserade företag (N+M) samt för gruppen övriga (IM) 1920-1974 

1920 1937 1954 1974 

T 43.6 17.1 16.8 3.9 

N+M 41.6 15.8 15.2 3.2 

IM 46.4 21.5 18.7 4.7 

Som framgår av de båda tabellerna finns en klar skillnad mellan de "äldre11 

och de "yngre" företagen. De "yngre" har hela tiden såväl en klart lägre 

proportion arbete/energi, som en lägre arbetsåtgång. Skillnaden mellan de 



båda grupperna vad avser båda dessa variabler är betydande för alla år utom 

för år 1954. Det förefaller onekligen som tabellerna entydigt bekräftar 

existensen av kapitalbundenhet. (Detta desto mer som även gruppen "övriga" 

moderniserats och byggts ut under de studerade perioderna.) 

Jag har även i två faktors-fallet testat frågan om huv länge kapitalbunden

heten ger utslag i produktionsfunktionen. Jag har gjort detta genom att för 

åren 1920, 1937, 1954 samt 1974 dela in materialet i två delar, nämligen 

dels företag med anläggningsår 20, 40, 50 respektive 70 år tillbaka i tiden. 

(Dvs företag anlagda före respektive 1900, 1897, 1904 samt 1904). Då före

tagen uppnår en ålder av cirka 25 år, är det troligt att alla maskiner är 

utbytta, men det är möjligt att själva fabriksanläggningen, områdets dispo

sition och lokalisering fortfarande kan orsaka att företaget har en icke

modern teknik. Det är närmast det som här testas. 

Resultaten presenteras i nedanstående tabeller. (I grafisk form i appendix). 

Tabell 5. Faktorproportion Arbete/Energi (tim/Mwh) för företag äldre än 

20 år (1920), 40 år (1937), 50 år (1954) och 70 år (1974) samt 

gruppen övriga företag 

1920 1937 1954 1974 

Äldre 
företag 54.9 22.8 15.3 4.3 

Yngre 
företag 33.7 17.1 13.6 3.3 

Tabell 6. Åtgångstal för arbetskraft (tim/ton) för äldre och yngre företag 

(se tabell 5) 

1920 1937 1954 1974 

Äldre 
företag 46.4 21.0 18.9 3.2 

Yngre 
företag 41.6 15.6 16.2 4.2 
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Som framgår kan vi beträffande faktorproportioner finna en klar skillnad 

ända fram till och med 1974. För åtgången av arbetskraft däremot har de 

äldre företagen en lägre åtgång år 1974, vilket tillsammans med tabell 5 

ger vid handen att de även hade en lägre energiåtgång. Slutsatsen skulle 

då vara att en kapitalbundenhetseffekt kan spåras cirka 50-60 år efter 

anläggningsåret. Denna siffra sammanfaller för övrigt väl med vad som nor

malt antages vara livslängden på industribyggnader. 

5.2 TK<L faaivtotiQA 

Jag skall nu övergå till att analysera problemet då vi har tre faktorer: 

Arbete, energi och råvara. Detta kan inte illustreras i grafisk form, utan 

jag kommer här att arbeta med den genomsnittliga faktorkostnaden per pro

ducerad enhet. Företagen antas då ordna sig som konstruktionen av den kort

siktiga makrofunktionen implicerar, något som här innebär att de "kommer in" 

i makrofunktionen i ordning efter stigande rörlig styckkostnad. De priser 

jag använt är svenska genomsnittspriser för respektive år (se appendix). 

Jag har här gjort så att jag beräknat lägsta styckkostnad för de olika grup

perna för olika nivåer ur deras respektive makrofunktion. Jag har nu jäm

fört först de nybyggda företagen med alla övriga, och därefter har jag jäm

fört de moderniserade företagen med de icke-moderniserade. För ätt lättare 

kunna överblicka de olika gruppernas kostnadsstruktur, har jag angett styck-* 

kostnaden i relation till styckkostnaden för det "bästa" företaget i hela 

populationen. (Dvs i relation till den lägsta kostnaden som ges på någon 

punkt på isokvanten för q = 1 för makrofunktionen för den totala populatio

nen) . 

5.2.7 Vd nybyggda ÄöieXagm 

Endast under två perioder, 1920-1937 och 1954-1974, byggs nya företag. 

Det är således möjligt att jämföra nybyggda företag med icke-nybyggda åren 

1937 och 1974. Detta görs i nedanstående tabeller. 



- 11 -

Tabell 7 a-b. Styckkostnader (rörliga) enligt de kortsiktiga makrofunktio-

nerna i relation till lägsta möjliga styckkostnad för nybyggda 

företag samt övriga företag 1937 och 1974 

7a. 1937 

Produktions
nivå 000 
ton q=l q=100 

Hela 
q=200 q=300 q=400 q=500 gruppen 

Nybyggda 
företag 1.03 1.05 

Icke nybyggda 
företag 1.00 1.08 

1.12 1.15 1.21 1.28 

1.11 1.14 1.15 1.18 

1.29 

1.44 

(1.00 = 92.3 kr) 

7b. 1974 

Produktions
nivå 000 
ton 

q=l q=100 q=300 q=500 q=700 q=900 
Hela 
gruppen 

Nybyggda 
företag 1.03 1.03 1.03 

Icke nybyggda 
företag 1.00 1.02 1.05 

1.05 1.07 1.10 1.11 

1.10 1.15 1.18 1.29 

(1.00 = 553.5 kr) 

Dessa båda tabeller utvisar ett intressant mönster. Varken 1937 eller 1974 

var något av de nybyggda företagen det "bästa". Vid båda tillfällena gällde 

dock att för gruppen som helhet hade de nybyggda företagen cirka 10 procent 

lägre produktionskostnad än de övriga. Ser vi till hela kostnadsstrukturen 

finner vi ingen markant skillnad för de angivna produktionsnivåerna 1937, 

medan de nybyggda företagen 1974 genomgående ligger på en lägre kostnads

nivå. Den naturliga slutsatsen av tabell 7 a-b är att de nybyggda företagen 

som helhet är mer effektiva, inte för att de innehåller bästa teknik, men 

för att de -inte innehåller den sämsta tekniken. 
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5.2.2 Vz modoAvisMeAadz £ösi2Åagzn 

Låt oss nu se till de moderniserade företagen i relation till de icke-moder-

niserade. Metoden här är densamma som i föregående fall, dock nu med den 

skillnaden att vi nu även kan beräkna utgångsläget, dvs kostnadsläget för 

den grupp företag vi studerar det år som inleder den aktuella perioden. Om 

det t ex visar sig att gruppen moderniserade företag är mer effektiva än de 

övriga 1974 är ju detta endast intressant för oss om överlägsenheten inte 

var densamma år 1954. För varje år anger jag därför de genomsnittliga styck

kostnaderna för varje grupp för året i början av perioden. (Tyvärr kan 

styckkostnader från början av perioden 1920-1937 endast ges på basis av de 

två faktorerna arbete och energi). 

Resultatet återges i nedanstående tabeller. 

Tabell 8 a-c. Styckkostnader enligt de kortsiktiga makrofunktionerna i 

relation till den lägsta möjliga styckkostnad för modernise

rade (M) och ieke-moderniserade (IM) företag åren 1937, 1954 

samt 1974 

8 a. 1937 

Styckkostnad (arbete+energi) 1920 

M 167.5 kr/ton 

IM 106.1 kr/ton 

Produktions
nivå -000 ton •O

 II I-»
 

q=100 q=200 q=300 q=400 q=500 Hela 
gruppen 

M 1.03 1.10 1.14 1.16 1.18 1.21 1.40 

IM 1.00 1.20 1.27 1.32 1937 1.42 1.55 

8 b. 1954 

M 

IM 

(1.00 = 92.3 kr) 

Styckkostnad 1937 

125.6 

123.6 

Produktions Hela 
nivå 000 ton q=l q=100 q=200 q=300 q=400 q=500 gruppen 

M 1.00 1.16 1.24 1.31 1.42 1.47 1.54 

IM 1.24 1.27 1.29 1.30 1.32 1.34 1.51 

(1.00 = 243.2 kr) 
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8 c. 1974 

Styckkostnad 1954 

M 358.4 

IM 372.9 

Produktions
Hela 
gruppen 

nivå 000 ton q=l q=100 q=300 q=500 q=700 Hela 
gruppen 

M 1.04 1.04 1.17 1.21 1.23 1.25 

IM 1.00 1.08 1.17 1.22 1.31 1.32 

(1.00 = 553.5) 

Om vi börjar med tabellen för 1937 ser vi att en drastisk förändring vad 

avser styckkostnader för grupperna ägt rum. Nu är visserligen siffrorna 

ej helt jämförbara i och med att bara arbete och energi ingår i 1920 års 

värden, men skillnaden där är så stor att den inte kan uppvägas med skill

nader i råvaruförbrukning. Resultatet här tyder således på att nybyggna

tioner haft en stor betydelse för företagens effektivitet. 

Ser vi till kostnadsstrukturen för de båda grupperna framgår att kostnaderna 

är lägre för de moderniserade företagen vid alla produktionsnivåer utom den 

lägsta. Även här gäller således att bästa teknik ej återfinnes hos de moder

na företagen. 

Ser vi istället till värdena för år 1954 framträder en annan bild. Kost

nadsskillnaderna mellan grupperna är här knappat märkbar något av åren, 

och vi kan överhuvud inte spåra någon effekt av moderniseringen. Ser vi 

till kostnadsstrukturen finner vi här att den bästa tekniken dock återfanns 

inom gruppen moderniserade företag. 

Ser vi slutligen till värdena för år 1974 ser vi att den skillnad på 4 procent 

som fanns i periodens början vuxit fill cirka 5.7 procent 1974. Vi 

kan här således spåra en svag effekt av utbyggnaden. Här gäller att bästa 

teknik hamnar i gruppen med icke-moderniserade företag. 

Sammanfattningsvis gäller således att vi såväl för nybyggda som för moder

niserade företag kan finna en markerad positiv effekt perioden 1920-1937. 
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Mellan åren 1937 och 1954 byggs inga nya företag, och 1954 kan vi heller 

inte spåra någon skillnad mellan moderniserade och ieke-moderniserade före

tag. Perioden 1954-1974 slutligen, finner vi en markerad effekt för nybyggda 

företag, men en mycket svagare effekt för moderniseringar. 

5.3 Kap£ta£bund£nhzt&e.fâekte.n jäm^önX me.d dzn totala. tzkniAka utveck
ling en 

Under perioden 1937-1954 kan vi tydligen inte alls spåra någon effekt av 

modernisering eller nybyggnad. Vi skulle då ha två perioder med effekter 

och en utan, onekligen ett klent bevis för kapitalbundenhetens existens. 

Nu bör emellertid de erhållna resultaten jämföras med den totala tekniska 

utvecklingen inom branschen. En förutsättning för existens av kapitalbunden-

hetseffekt är ju att en teknisk utveckling överhuvud förekommer. Samvarierar 

den med storleken av de effekter vi spårat är detta ett ytterligare indicium 

på existensen av kapitalbundenhet och omvänt. 

Jag har nu beräknat den tekniska utvecklingen de tre perioderna utgående 

från de kortsiktiga makrofunktionerna för den totala gruppen. Jag har därvid 

definierat den tekniska utvecklingen som den genomsnittliga årliga sänkning

en av styckkostnaderna (se Salter 1960, s 30 ff). Jag har beräknat denna 

för de två lägsta produktionsnivåerna på den kortsiktiga makrofunktionen 

(q=100, q=200) för att få bästa möjliga uppskattning av hur "Best-Practice" 

tekniken utvecklats. Styckkostnaderna har då beräknats genom att från varje 

isokvant välja den ekonomiskt optimala faktorkombinationen vid rådande pri

ser. Som priser har jag valt genomsnittspriser för de olika perioderna. 

Som tidigare gäller att utvecklingen mellan 1920 och 1937 baserats på kal

kyl med enbart två faktorer, arbete-energi, medan även råvaran ingår i kal

kylerna för de två övriga perioderna. 

Resultaten återges i nedanstående tabell. 
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Tabell 9/Teknisk utveckling mätt som procentuell årlig kostnadssänkning 

för det totala materialet, mätt vid produktionsnivåerna 100 000 

och 200 000 ton 

1920-1937 1937-1954 1954-•1974 
q=100 q=200 q=100 q=200 q=100 q=200 

Teknisk ut
veckling 
procént/år 2.2 3.4 0.002 0.0003 1.4 2.0 

Innan jag kommenterar tabell 9 skall jag i tabell 10 jämföra den tekniska 

utvecklingen vid nivån 100 000 ton med dels den årliga volymökningen av 

Sveriges totala massaproduktion, dels styckkostnadsrelationen mellan grup

pen nybyggda + moderniserade företag och de icke-moderniserade vid slutet 

av varje period (N+M/IM åren 1937, 1954 och 1974). 

Tabell 10. Teknisk utveckling, total produktionstillväxt, samt styckkost-

nadsrelation mellan företagsgrupperna N+M och IM 1920-1974 

1920-1937 1937-1954 1954-1974 

Styckkostnad 
N+M/IM 
(1937, 1954 och 1974) 0.90 1.02 0.93 

Teknisk utveckling 
procent/år (q=100) 2.2 0.002 1.4 

Produktionstill
växt procent/år 6.3 0.1 4.6 

Som framgår av tabell 10, är överensstämmelsen stor mellan de tre variab

lerna. Perioden 1920-1937 kännetecknas av en snabb produktionsökning och 

snabb teknisk utveckling. Vid slutet av perioden kan vi även finna en på

taglig effektivitetsskillnad mellan nybyggda och moderniserade företag och 

de icke-moderniserade. Perioden 1937-1954 kännetecknas å andra sidan av en 

i det närmaste obefintlig tillväxt och teknisk utveckling, och här kan vi 

heller inte finna någon påtaglig effektivitetsskillnad mellan moderniserade 

och icke-moderniserade företag i slutet av perioden. (De moderniserade 

är i själva verket mindre effektiva). Perioden 1954-1974 slutligen, upp

visar en tämligen hög produktionstillväxt och teknisk utveckling och en 

klart påtaglig effeltivitetsskillnad mellan grupperna i slutet av perioden. 
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(Denna skillnad är dock till större delen att hänföra till de helt nybyggda 

företagen.) 

Allt vad som presenterats i denna uppsats är naturligtvis bara indicier, 

om än tämligen påtagliga sådana. Den nära till hands liggande tolkningen 

av tabell 10 är dock den, att den tekniska utvecklingen i hög grad är för

knippad med nya kapitalföremål. Då totalefterfrågan på produkter ökar, 

ökar investeringarna vilket leder till en snabb teknisk utveckling. I slu

tet av en sådan period finns stora skillnader mellan yngre och äldre före

tag. Omvänt, då totalefterfrågan och investeringar stagnerar, avstannar 

den tekniska utvecklingen. Under stagnationsperioden kan alla företag skaf

fa sig i stort likartad teknik, och vi finner inga skillnader mellan "äldre" 

och "yngre" företag. Om den tekniska utvecklingen inte alls var bunden till 

nytt kapital, borde vi i stället förvänta oss att den tekniska utvecklings

takten ökades då efterfrågan stagnerade i och med att priser och vinster då 

pressades. Alla våra data tyder dock på motsatsen, dvs att den tekniska ut

vecklingen är sammankopplad med expansion i kapacitet, och därmed i nya 

kapitalföremål. 

6. SLUTSATSER 

De data som presenterats visar på ett tämligen entydigt samband mellan 

ny- och utbyggnader och produktionseffektivitet. Nya och utbyggda företag 

har faktorproportioner som i högre grad än andra överensstämmer med morgon

dagens teknik för branschen. De ny- och utbyggda företagen har en lägre 

specifik arbetskraftsåtgång, och producerar till lägre kostnad än de övriga 

företagen. Det gäller vidare att skillnaderna mellan ny- och utbyggda före

tag och övriga företag varierar klart med den tekniska utvecklingens hastig

het i den föregående perioden. Samtidigt samvarierar den tekniska utveck

lingen klart med produktions- och kapacitetsutbyggnaden. Alla dessa fakta 

är indicier på att den tekniska utvecklingen till en del är kapitalbunden, 

ehuru vi här inte direkt kan uttala oss om dess storlek. 

Två smärre slutsatser kan även dras. Dels att den "bästa" tekniken mycket 

väl (i vårt material i regel) återfinnas i äldre företag. Dels att effek

terna av anläggningsåret kan spåras under mycket lång tid, här 50-60 år. 



APPEWPIX 

Priser 1920-•1937 

Lön Energi Råvara 

År kr/tim kr/Kwh kr/m^ 

1920 1.49 0.066 -

1937 1.15 0.057 9.7 

1954 3.99 0.054 43.30 

1974 29.20 0.0748 104.0 

Källor: Lön SOS Lönestatistik 

Elpris SOS Industri 

Råvara SOS Domänverket 

Figur 1 a-d. De kortsiktiga makrofunktionerna 1920, 1937, 1954, 1974 för 

grupperna N+M (nybyggda och moderniserade) och IM (icke-moder-

niserade). Avstånd mellan isokvanter 100 000 ton. 

(För 1920 för grupperna M+IM och N.) 

1 a. 1920 

E N E R G I  r « « i H  i  
20 

M+IM 

60*10 ' 36 
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1 b. 1937 

E N E R G I  H U H  A R E T  1 9 3 7  

N+M 

1 2  

IM 

o 4  8 1 2  1 8  20*10 

1 c. 1954 

E N E R G I  H U H  A R E T  1 9 5 4  

1 6  

O 8 12 2 0 * 1 0  
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1 d. 1974 

E N E R G I  H U H  A R E T  1 9 7 4  

IM 

N+M 

o 4 8 12 1 6  
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Figur 2 a-d. De kortsiktiga makrofunktionerna 1920, 1937, 1954 och 1974 

för grupperna yngre och äldre än respektive 20, 40, 50 och 

70 år. Isokvantavstånd 100 000 ton. 

2 a .  1 9 2 0  

E N E R G I  H U H  
2 0 » 1 fi ' 

< 20 år 

> 20 år 

6 0 * 1 0  '  3 6  C 8 0 1 2  

2 b .  1 9 3 7  

E N E R G I  M U H  P E R  T O N  

< 40 år 

40 år 

20*10 ' 16 1 2  8 4 0 
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2 c. 1954 

E N E R G I  n W H  

< 50 år 

1 8  

1 2  

> 50 år 

o 8 12 16 20*10 

2 d. 1974 

E N E R G Y  H U H  1 9 7 4  

< 70 år 

3 2  

>70 år 

o 12 18 3 0 * 1 0  
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