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■ Den ”nya ekonomin” och
svensk produktivitet på
2000-talet

AV BJÖRN ANDERSSON OCH MARTIN ÅDAHL
Författarna arbetar på avdelningen för penningpolitik.

I slutet av 1990-talet skedde i Sverige en uppgång i produktivitetstill-

växten som i den allmänna debatten kom att förknippas med uttrycket

”ny ekonomi” och informationsteknologi (IT)1. Då IT-bubblan sprack och

den globala konjunkturnedgången inleddes 2001 verkade den ”nya eko-

nomins” era vara förbi. Men efter en kort svacka har produktiviteten

fortsatt att utvecklas starkt de senaste åren, vilket överraskat många

bedömare. Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom den starkare produktivi-

tetstillväxten och hur varaktig är den? Relevant för denna frågeställning

är de paralleller som finns mellan den svenska och den amerikanska pro-

duktivitetsutvecklingen, som också varit överraskande stark de senaste

åren.2 Det kan därför vara intressant med en jämförelse mellan Sverige

och USA för att finna eventuella gemensamma faktorer. En uppenbar

sådan faktor är inflytandet av informationsteknologi, både vad gäller

produktion och investeringar i IT samt, kanske framförallt på senare tid,

omorganisation till följd av IT.

Den ”nya ekonomin”

I slutet av 1990–talet genomlevde USA:s ekonomi en lång period av hög

tillväxt, hög sysselsättning och låg inflation. I media och den allmänna

debatten knöts detta ihop med informationsteknologins, framförallt

Internets, växande betydelse. Begreppet ”den nya ekonomin” myntades,

som kunde betyda allt från en ny period av välstånd till en helt ny epok

1 Ibland också benämnt informations- och kommunikationsteknologi, förkortat IKT.
2 Den senaste tiden har det publicerats ett antal artiklar som tagit upp frågor om produktivitetsskillnader

mellan USA och Europa, storleken på gapet i produktivitetstillväxt och tänkbara förklaringar till denna.
Svårigheten i denna typ av analys är att få jämförbarhet i datamaterialet eftersom statistiska insamlingsme-
toder skiljer sig mellan olika länder, inte minst beträffande IT. I denna artikel görs inga försök till homogeni-
sering av statistiken – här jämförs mönstren i USA och Sverige främst utifrån de egna, nationella siffrorna.
För att begränsa ämnet görs endast i förbigående jämförelser och paralleller med andra länder än USA och
Sverige. För jämförelser mellan ett större urval av länder där försök till homogeniseringar av statistiken
genomförts, se t.ex. van Ark, Inklaar & McGuckin (2003), Gordon (2004), Blanchard (2004), IMF (2004)
och Jorgenson (2003).
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där ”gamla” ekonomiska samband ansågs upphävda. Bland nationaleko-

nomer kom begreppet ”ny ekonomi” att förknippas med en högre pro-

duktivitetstillväxt än under tidigare decennier – den faktor som gjorde

kombinationen högre tillväxt och måttlig inflation möjlig. Den relevanta

frågan blev då om denna starkare produktivitet bara var ett övergångsfe-

nomen knutet till en lång högkonjunktur, ohållbara investeringsökningar

och millennieskiftet 2000, eller något mer långvarigt. Var den snabbväx-

ande produktiviteten bara snävt knuten till produktion av IT eller hade

USA:s allt intensivare IT-användning lyft hela ekonomins prestationsför-

måga?

Den starka utvecklingen i USA under 1990-talet kontrasterades tidigt

med att produktivitetstillväxten i de flesta större europeiska ekonomier

samtidigt försvagades. Sverige blev då, tillsammans med framförallt

Finland och Irland, ett spännande europeiskt undantag. Likt USA hade

Sverige högre produktivitet, högre IT-användande och en växande IT-sek-

tor bestående dels av mobiljätten Ericsson med leverantörer, dels av vad

som då beskrevs som extremt lovande Internetföretag. Var detta ett bevis

för en svensk ”ny ekonomi”? I Sverige fanns dock en ganska prosaisk för-

klaring till tillväxtuppgången. Svensk ekonomi hade 1991–1993 upplevt

den djupaste krisen sedan andra världskriget vilket dels ledde till en snabb

omstrukturering av en rad branscher, dels innebar att Sverige ännu hade

mycket att hämta igen i form av resursutnyttjande.

Mellan 2000 och 2001 skedde en omsvängning i debatten. Börs-

kurserna rasade världen över och företagen skar ned dramatiskt på sina

IT-investeringar. Nedgången förstärktes av terrordåden den 11 september

2001. Begreppet ”ny ekonomi” blev misskrediterat i den mån som det

använts för att motivera orealistiska börsprognoser och orimligt höga

investeringar i IT som inte givit den förväntade avkastningen. I USA föll

tillväxten och arbetslösheten steg. Allra tydligast var fallet i den nyss så

blomstrande IT-branschen. I Sverige skedde en kraftig konjunkturnedgång

och Ericsson drabbades hårt av att investeringarna i mobiltelefonins infra-

struktur avstannade.

Produktivitetsnedgången blev dock inte långvarig. Efter en kort ned-

gång vände produktivitetstillväxten i USA upp igen och under de följande

åren var den inte bara lika hög som i slutet av 1990-talet, utan ännu

något högre. Detta ledde med tiden till en ny debatt i USA, denna gång

om ”jobless growth”, tillväxt utan jobb. Konjunkturuppgången präglades

av högre produktivitet per arbetad timme istället för fler anställda och

återhämtningen i sysselsättningen dröjde något längre än tidigare kon-

junkturuppgångar. Återigen tycktes Sverige, åtminstone till vissa delar, föl-

ja det amerikanska mönstret. Krisen i den svenska IT-sektorn, mobilsek-
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torn, ledde inte till en långvarig nedgång i produktivitetstillväxten, utan

även i Sverige vände produktivitetsutvecklingen uppåt 2002–2004.

Den kraftfulla återhämtningen har bidragit till att hypotesen att den

långsiktiga produktivitetstillväxten höjts blivit allt mer accepterad på båda

sidor om Atlanten. Produktivitetstillväxten har nu under en lång period,

som inkluderat både hög- och lågkonjunktur, i genomsnitt varit högre än

under tidigare decennier. Detta är således svårt att avfärda som ett rent

konjunkturfenomen. Med tanke på den svåra chocken för IT-sektorn är

det också allt svårare att tillskriva den snabba utvecklingen i produktivite-

ten till enbart IT-produktion. I det följande diskuterar vi vad förklaringen

till den starka produktivitetstillväxten i Sverige är, dels under det sena

1990-talet och dels under den allra senaste tiden i början av 2000-talet.

Vilka är parallellerna till den amerikanska utvecklingen? Är det rimligt att

tro att produktiviteten kommer att fortsätta att växa i en genomsnittligt

högre takt än tidigare?

Analysen i artikeln hålls medvetet på en förhållandevis enkel teknisk

nivå med förhoppningen om att transparensen kan bibehållas, utan att

resultaten för den skull blir ointressanta. Vi nöjer oss med att försöka spal-

ta upp förändringen av arbetsproduktiviteten enligt olika standardkon-

ventioner så att effekterna av kapitalökningar och produktionsteknikens

betydelse framgår. Särskild vikt läggs på granskningen av IT:s betydelse

både vad gäller produktionen av IT-varor, i Sverige framförallt teleproduk-

ter, och användandet av IT. Vi diskuterar också diverse faktorer som kan

leda till felslut, t.ex. mätproblem.

En cyklisk eller strukturell uppgång

En naturlig fråga beträffande både det sena 1990-talet och det tidiga

2000-talets goda produktivitetstillväxt är om den framförallt är en effekt

av vanliga konjunkturmönster, eller om den främst beror på mer långvari-

ga, strukturella faktorer. En av förklaringarna till att produktiviteten kan

samvariera med konjunkturen är varierande faktorutnyttjande. En vanlig

förklaring till det är s.k. ”labour hoarding”.3 Anställning och avsked är

ofta förknippade med direkta och indirekta kostnader som avgångsveder-

lag, inlärningsperioder m.m. Det gör att företagen i lågkonjunkturer kan

finna det motiverat att behålla något mer personal än vad som är nöd-

vändigt för att möta den lägre efterfrågan. Personalen används då mindre

intensivt och produktionsutvecklingen per arbetstimme blir svagare. När

sedan konjunkturen vänder kan samma personal användas mer intensivt
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3 Se t.ex. Björklund m.fl. (2000).
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utan att det totala antalet arbetade timmar ökar – produktivitetsutveck-

lingen blir starkare. 

Med utgångspunkt från ett sådant procykliskt mönster var en vanlig

tolkning av de första åren av högre produktivitetstillväxt i USA efter 1995

att den i hög grad kunde hänföras till konjunkturen.4 Den starka konjunk-

turen varade dock ovanligt länge, 1994–2001.5 Därefter följde en kon-

junkturnedgång då den årliga förändringen av produktiviteten försvaga-

des under två kvartal men sedan nådde högre nivåer än i slutet av 1990-

talet. Att produktivitetstillväxten i USA varit så stark i genomsnitt över

hela konjunkturcykeln har fått fler och fler bedömare att tro att det inte

kan röra sig om ett rent konjunkturfenomen. Diagram 1 visar produktivi-

tetstillväxten i näringslivet i USA mellan 1981 och 2004. Diagrammet

innehåller också en uppskattning av den långsiktiga utvecklingen, beräk-

nad som trenden i produktivitetstillväxten enligt ett s.k. Hodrick-Prescott-

filter.6 Mätt på detta enkla sätt har den underliggande produktivitets-

tillväxten i USA varit påtagligt högre 1995–2000 och därefter accelererat

ytterligare något.7 Klart är i alla fall att det tycks ha skett en ihållande,

icke-konjunturbetingad uppgång under 1995–2004 jämfört med tioårs-

perioden dessförinnan.
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4 Gordon (1998).
5 Enligt den konjunkturdatering som görs av National Bureau of Economic Research (NBER).
6 Hodrick & Prescott (1997).
7 Egenskaperna hos HP-filtret gör dock att trendutvecklingen i början och slutet av perioden bör tolkas med

försiktighet.
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Diagram 1. Produktivitet i näringslivet i USA 1 kv 1981–4 kv 2004 
Årlig procentuell förändring

Produktivitet  HP-trend



Motsvarande utveckling för Sverige visas i diagram 2 och här är

mönstret något annorlunda. Krisen i början av 1990-talet ledde till ett

kraftigt fall i produktiviteten som följdes av en kraftig uppgång. Denna

kan dels ha drivits av konjunkturen, dels också ha varit en följd av de kraf-

tiga förändringar inom och mellan olika branscher i industrin som skedde

under krisen, där lågproduktiva företag slogs ut och omfördelningar sked-

de till företag i mer produktiva branscher. Men efter den snabba produkti-

vitetsökningen under krisen sjönk den långsiktiga nivån på produktivitets-

tillväxten inte tillbaka igen utan låg kvar på en hög nivå. Beräkningar av

Konjunkturinstitutet8 visar att denna tydliga höjning av den trendmässiga

delen av produktivitetstillväxten under 1990-talet inträffade i både indu-

stri- och tjänstebranscherna. Under åren efter konjunkturnedgången

2000–2001 var en ansenlig del av produktivitetsökningen med stor san-

nolikhet konjunkturellt betingad, men den underliggande produktivitets-

tillväxten verkar ha förblivit ungefär lika hög under 2000–2004 som i slu-

tet av 1990-talet. 

Om det till stor del rör sig om en mer långvarig, icke-konjunkturell,

uppgång i produktivitetstillväxten – vad kan då tänkas förklara den? Låt

oss till att börja med koncentrera analysen på den faktor som rönt mest

uppmärksamhet på senare tid – effekten av informationsteknologin.
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8 Konjunkturinstitutet (2004).
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Diagram 2. Produktivitet i näringslivet i Sverige 1 kv 1981–3 kv 2004 
Årlig procentuell förändring
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Informationsteknologifaktorn som förklaring

Begreppet informationsteknologi innefattar inte bara datorer och pro-

gram, utan ett helt ”utvecklingsblock” av kompletterande teknologiska

landvinningar med grundkomponenter som transistorn och mikroproces-

sorn, men även lasern, fiberoptiken, satellitteknologin och magnetlagring,

för att nämna några. Officiella data kan vara missvisande i så måtto att

”traditionellt” kapital som en skogsmaskin i dag kan innehålla lika mycket

IT, i meningen programvara och mikroprocessorer, som vanlig kontorsut-

rustning gör. Det ideala sättet att mäta informationsteknologins betydelse

skulle därför ta hänsyn till alla dessa delar och inkludera både industri-

och tjänstebranscher. I praktiken begränsas analysen av vad som finns

tydligt avgränsat i statistiken. Nationalräkenskaperna innehåller ingen

specifik IT-sektor och olika definitioner har därför använts i litteraturen.9

Vi har valt att inte skapa ett sådant aggregerat mått utan nöjer oss med

att studera utvecklingen i olika relevanta sektorer, framförallt produktion

av datorer och mjukvara i USA samt teleproduktsektorn i Sverige.10 Vad

gäller investeringar i olika IT-varor är vi begränsade till den officiella sta-

tistik som finns på området, vilket framförallt gäller datorer och dess

kringutrustning (hårdvara) samt olika former av dataprogram (mjukvara).

Ett vanligt sätt att närma sig frågan om IT:s inverkan på utvecklingen

av arbetsproduktiviteten, dvs. produktion per arbetad timme, är att först

genom s.k. growth accounting försöka spalta upp vad som beror på för-

ändringar av kapitalinsatsen i produktionen och vad som beror på tekno-

logiutveckling. Först identifieras den del av arbetsproduktiviteten som

beror på att produktionen förbättras tack vare att anställda får tillgång till

mer fysiskt kapital – kapitalintensiteten. När denna del skiljts ut kvarstår

en rest, s.k. total faktorproduktivitet (TFP), som brukar tillskrivas teknolo-

giska och organisatoriska förbättringar.11 Diagram 3 och 4 visar denna

uppdelning för USA och Sverige.

Betecknande för den snabba produktivitetsökningen i USA under

andra hälften av 1990-talet var dels att investeringarna ökade mycket

snabbt (i genomsnitt ungefär 8 procent per år) och därmed kapitalintensi-

teten, dels att TFP-tillväxten fram till slutet av 1999 var högre, och hög
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9 För uttömmande definitioner, se t.ex. OECD (2002) eller Statistics Denmark m.fl. (2001).
10 Mer exakt sektor 32 (SNI 92): tillverkning av radio, tv och teleprodukter. 
11 Beräkningarna av TFP som presenteras här är gjorda på det enklaste och mest standardmässiga sättet. För

en utförlig beskrivning av metoden se t.ex. OECD (2001a). I korthet är tanken att utgå från en produk-
tionsfunktion med timmar och kapitalstock som ingående faktorer och sedan utifrån ett mått på produktio-
nen ta fram TFP som all produktionsökning som inte kan förklaras av arbets- och kapitalförändringar.
Måttet fångar då effekterna av ny teknik, organisatoriska förbättringar osv. I praktiken blir inte måttet så
renodlat utan kommer också att inkludera effekterna av t.ex. utnyttjandegraden av produktionsfaktorerna,
vilken har en klar cyklisk variation. Även eventuella mätfel kommer att inkluderas. Beräkningarna baseras
dessutom på ett antagande om konstant skalavkastning i produktionen vilket innebär ytterligare komplika-
tioner. Se t.ex. Carlsson (2003) för beräkningar med hänsyn tagen även till detta.
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under en längre period, än under tidigare konjunkturuppgångar. Under

2001 kom så tvärstoppet i investeringar. Kapitalintensiteten mattades av

kraftigt, men produktiviteten var fortsatt stark, den bars nu istället upp av

en ännu något starkare TFP. 

Sverige hade en kraftig investeringsuppgång efter krisen i början av

1990-talet, men den uppgången dämpades under konjunktursvackan

1996–1997 och sedan drabbades även Sverige av investeringsstoppet i

början av 2000-talet. Därmed steg inte kapitalintensiteten lika stadigt som

i USA och istället var det andra faktorer som fångas upp i TFP som utgjor-
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de större delen av produktivitetstillväxten under andra hälften av 1990-

talet. TFP har varit fortsatt stark i Sverige även på 2000-talet. 

Hur kan detta kopplas till IT? Mycket förenklat kan man tala om tre

möjliga effekter:

• Produktionen av IT-varor, inte minst IT-kapitalvaror, har utvecklats

kraftigt och haft en snabbt stigande produktivitet vilket därmed

bidragit kraftigt till den samlade produktiviteten.

Med nya teknologiska framsteg inom IT-sektorn kopplat till en effektivare

tillverkning av IT-kapitalvaror och fallande priser finns incitament för öka-

de IT–investeringar i övriga branscher. Det kan i sin tur ge två effekter:

• En direkt effekt när investeringarna i IT-kapital ökar mängden kapital

per arbetad timma i produktionen – ökad kapitalintensitet.

• En indirekt effekt när ökningen av andelen IT-kapital i sin tur öppnar

för nya effektivare produktionsmetoder, nya sätt att organisera före-

tagen, nya kunskaper hos arbetarna och effektivare spridning av

information i samhället

PRODUKTION AV IT

USA är världens ledande producent av både hårdvara och mjukvara, med

nästan 9 procent av BNP inom IT-sektorn 2002. I slutet av 1990-talet

gjordes några studier som menade att större delen av ökningen av TFP-

tillväxten i USA hade ägt rum inom produktionen av IT.12 Andemeningen

var att ”ny ekonomi” framförallt handlade om produktion av nya IT-varor

som datorer med kringutrustning och mjukvara. Därefter följde dock stu-

dier vars beräkningar pekade på en mindre dominerande roll för IT-pro-

duktionen, vilket blev särskilt tydligt när IT-sektorn upplevde en nedgång

2001–2003 och bidrog allt mindre till den höga produktivitetstillväxten. I

senare kalkyler anses 20-40 procent av TFP-tillväxten 1995–2002 ha varit

ett resultat av TFP-utvecklingen i IT-sektorn.13 Beräkningar i Jorgenson,

Ho & Stiroh (2004) t.ex. visar att av ökningen av TFP-tillväxten 1995–

2003 jämfört med perioden 1973–1995 kan 35 procent tillskrivas produk-

tion av IT.

Sverige har till skillnad från USA en relativt liten produktion av dato-

rer, kringutrustning och mjukvara. Siffror för 2003 visar att hårdvara inte

ens utgör 0,2 procent av näringslivets produktion eller av arbetade tim-
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12 Gordon (2000) och Oliner & Sichel (2000; 2002).
13 Jorgenson (2003) och Council of Economic Advisers (2003).
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mar. Det som istället stått i centrum för diskussionen om IT-produktionen

är mobiltelefoner. Ericsson är en av världens största producenter av infra-

struktur för mobiltelefoni och var länge även en ledande producent av

mobiltelefoner. Dessutom finns inom den samlade teleproduktsektorn en

rad underleverantörer och samarbetspartner till Ericsson och andra mobil-

telefonproducenter. Branschens andel av det totala antalet arbetade tim-

mar i näringslivet steg 1993–2000 från drygt 1 procent till 1,7 procent.

Den samlade teleproduktsektorn har dock aldrig varit så dominerande i

svensk ekonomi som t.ex. Nokia varit i Finland.14

Enligt nationalräkenskaperna var teleproduktsektorn den bransch

som hade den allra snabbaste produktivitetstillväxten under åren 1994–

2000, ungefär 52 procent i genomsnitt (se diagram 5). Detta fick ett 

stort genomslag på de totala produktivitetssiffrorna. En enkel s.k. ”shift

share”-analys av produktivitetsdata, där teleproduktsektorns bidrag till

den totala produktivitetstillväxten i näringslivet approximeras, visar att

teleproduktsektorns bidrag i genomsnitt var ungefär en fjärdedel av när-

ingslivets produktivitetstillväxt 1994–2000 (se diagram 6)15. Dessa beräk-

ningar indikerar alltså att teleprodukterna utan tvekan stod för en stor del

av svensk ekonomis höjning av produktivitetstillväxten åren 1994–1999,

en period som sammanfaller med etablerandet av GSM-standarden för

mobiltelefoni, där Ericsson var en av pionjärerna.
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14 Paija (2001).
15 Se t.ex. van Ark (2001). Bidraget här syftar på den s.k. intra-komponenten i “shift share”-analysen vilket

speglar bidraget till näringslivets produktivitetstillväxt som kommer från produktivitetstillväxten inom sepa-
rata industrier. Produktivitetstillväxten i olika sektorer viktas då med sektorernas andel av totalt antal arbe-
tade timmar året innan. Se också analysen i Lind (2003).
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Diagram 5. Produktivitetsutveckling i tillverkningsindustrin samt i radio, TV och 
teleproduktsektor 1994–2001
Årlig procentuell förändring 

Tillverkningsindustrin  Radio-, TV- och teleproduktsektorn



Att bedöma produktivitetsutvecklingen över tiden i enskilda sektorer

är emellertid inte oproblematiskt och teleproduktsektorns betydelse för

den aggregerade produktivitetshöjningen under perioden i slutet av

1990-talet är något som har debatterats på senare tid. Det grundläggan-

de problemet är att det är svårt att göra prisjämförelser över tiden inom

sektorer som upplever en snabb teknologisk utveckling. Varken radio-

basstationer för mobilsamtal eller mobiltelefoner har stigit i pris särskilt

mycket samtidigt som deras prestanda ökat markant. För beräkningarna

av volymutvecklingen i tillverkningen av teleprodukter skapar SCB prisin-

dex som ska avspegla denna prestandaförbättring.16 Detta görs i nära

samarbete med producenterna, inte minst Ericsson, med motivet att dessa

jämförelser är svåra att göra utan detaljerade kunskaper om produkterna.

Att producenterna spelar en stor roll i bedömningen i deras egen produk-

tivitet ställer höga krav på objektivitet hos dessa uppgiftslämnare.

Jämförelser av prestanda mellan olika generationer av datorer (vilket

oftast är det som är i fokus i studier av amerikansk produktivitet) är inte

utan problem, men med största sannolikhet lättare än att klarlägga kvali-

tetsutvecklingen i integrerade nationella mobilsystem med allt vad det

innebär av basstationer, programvara, underhåll och relaterad kunskaps-

överföring – och därtill precisera var ett visst värde skapats, i Sverige eller

utlandet. Eftersom teleprodukternas volymutveckling påverkar produktivi-
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16 Den metod som SCB i huvudsak använder för mobiltelefoner och radiobasstationer är en s.k. matched
model där man försöker att så långt som möjligt finna produkter med innehåll som överlappar eller motsva-
rar varandra.
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tetsberäkningen för hela ekonomin skapas en osäkerhet kring åtminstone

en del av uppgången i den aggregerade produktivitetstillväxten.17

Vad som dock är tämligen säkert är att från 2001 till 2003 har mobil-

sektorns bidrag till den svenska produktivitetsuppgången varit blygsamt. I

samband med börsfallen 2000–2001 minskade telekominvesteringarna

drastiskt – många teleoperatörer bedömde att de redan hade gott om

ledig kapacitet och planerna på den tredje generationens mobiltelefoni

(3G) fördröjdes. Orderingången i teleproduktsektorn rasade och lönsam-

hetsproblem gav under en period hela sektorn ett negativt förädlingsvär-

de i löpande priser, vilket gör fastprisutveckling och därmed produktivi-

tetsberäkningar i den sektorn svårtolkade. Slutsatsen är således att den

goda produktivitetsutvecklingen 2001–2003 i Sverige inte kan hänföras

till produktionen av teleprodukter, även om en viss vändning i branschen

under 2004 sannolikt bidragit positivt till produktivitetsutvecklingen.18

ÖKNINGEN AV KAPITALSTOCKEN GENOM INVESTERINGAR I 

IT-KAPITAL

En kraftig investeringsuppgång var som nämndes tidigare en av drivkraf-

terna bakom den amerikanska produktivitetsuppgången under det sena

1990-talet. En allt större del av detta kapital tycks ha varit IT-kapital. En-

ligt olika beräkningar var över två tredjedelar av ökningen i kapitalstocken

per arbetad timme i USA mellan 1995 och 2001 investeringar i datorer

och mjukvara.19 En orsak till att IT drivit investeringarna är att IT-kapital

blivit billigare än annat kapital och att man därför ökat andelen IT-kapital

av det totala kapitalet. Enligt beräkningar av Jorgenson (2004) föll IT-

kapital i USA med nästan 12 procent i pris per år 1995–2002, medan

annat kapital var i stort sett oförändrat prismässigt.

I Sverige har det gjorts färre beräkningar av IT-kapitalets betydelse.

Ett grundläggande problem i analysen av Sverige är att det inte, som i

USA, finns information direkt från företagen om vilken del av deras

maskininvesteringar som är hårdvara och mjukvara. Det som finns är sta-

tistik över import och svensk produktion av hårdvara och mjukvara, samt

en företagsenkät som avslutades 1995 som innehöll information om inve-

steringar i olika kapitalslag. Utifrån denna statistik har SCB konstruerat

uppskattningar av investeringarna i mjukvara och hårdvara för näringsli-

vet totalt och, med viss osäkerhet, även för branscher 1995–2002. Med

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  1 / 2 0 0 5 57

17 Edqvist (2004a,b) menar att den svenska teleproduktsektorns produktivitet, och därmed produktivitetssiff-
rorna för hela ekonomin, inte var så stark som nationalräkenskaperna ger sken av, bl.a. på grund av brister i
nationalräkenskapernas deflateringsförfarande. Se Haglund & Svensson (2004) samt
http://www.scb.se/statistik/NR/NR0102/2003A01/edquist5.doc för SCB:s kommentar till denna kritik.

18 Isaksson (2004).
19 Council Economic Advisers (2003) och Jorgenson, Ho & Stiroh (2003).
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dessa beräkningar som grund har försök gjorts att belysa IT-kapitalets roll

för investeringarna 1995–2000 och för produktivitetstillväxten.20

En generell observation är att jämfört med USA har kapitalintensite-

ten varit mycket svagare i Sverige i slutet av 1990-talet och ökat tydligt

först i början av 2000-talet. Investeringstillskottet har med andra ord inte

varit större än förändringen av arbetade timmar. Intressant är dock att

resultaten i t.ex. Forsling & Lindström (2004) pekar på att kapitalintensitet

i IT-kapital ökade under 1994–2000, medan kapitalintensiteten minskade

för övriga typer av kapital. Enligt deras beräkningar bidrog kapitalintensi-

teten i IT-kapital med ca 0,8 procentenheter till produktivitetsökningen

1994–2000 medan kapitalintensiteten för övriga typer av kapital var nära

noll. Uppgifter i löpande priser visar också att mjukvara ökat stadigt som

andel av industrins investeringar (se diagram 7). I en internationell jämfö-

relse från OECD ökade IT-kapitalet som andel av investeringarna snabbt i

Sverige (se diagram 8).

Det är dock inte helt lätt att göra jämförelser mellan Sverige, USA

och andra europeiska länder när det gäller IT-kapital. Som nämndes ovan

är en av utmaningarna för statistikproducenterna att skapa prisindex som

tar hänsyn till de snabba prestandaförbättringar som skett och sker inom

IT-sektorn. Om priset för ett program eller en dator fallit, och datorn och

programmet dessutom genererar mer ”IT-prestanda”, exempelvis snabba-
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20 Se Lindström (2003) och Forsling & Lindström (2004).
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re beräkningar, ökar volymen IT-kapital för varje investerad krona av båda

dessa skäl. 

Beräkningsmetoderna bakom dessa prisindex för datorer och mjukva-

ra skiljer sig något mellan Sverige och USA, vilket i sig är orsak till margi-

nella skillnader i produktiviteten.21 Jämfört med flera europeiska länder är

mätskillnaderna större. Tyskland och Storbritannien har andra typer av

prisindex och behandlar en mindre del av mjukvaran som investeringar än

vad Sverige och USA gör. Detta leder till att IT-kapitalet blir mindre och

mer av IT-utgifterna räknas som förbrukning, vilket gör att dessa europe-

iska länders uppmätta produktivitetstillväxt blir några tiondelars procent-

enheter lägre än USA och Sveriges. Studier (som inte inkluderat Sverige)

som försökt sammanfatta effekterna av denna olika behandling av hård-

varu- och mjukvaruinvesteringar visar att de europeiska ländernas siffror

”underskattar” kapitalintensiteten med över en tredjedel jämfört med

USA. Gapet i produktivitet mellan USA och EU:s största länder, och san-

nolikt även mellan Sverige och några av våra europeiska grannar, är alltså

något mindre än vad de officiella siffrorna ger sken av.22 Sverige och USA,

tillsammans med t.ex. Finland och Australien, framstår likafullt som länder

där tunga IT-investeringar spelat särskilt stor roll. 
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21 Sveriges riksbank (2000).
22 Colecchia & Schreyer (2003) och van Ark, Inklaar & McGuckin (2003).
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IT-investeringarna, liksom investeringarna generellt, tvärbromsade

2000-2001 i både USA och Sverige. Allt annat lika leder ett sådant inve-

steringsstopp till att kapitalintensitetsdelen av arbetsproduktiviteten mins-

kar. I USA minskade kapitalintensiteten eftersom de årliga investeringarna

föll snabbare än antalet arbetade timmar. Detta gällde i synnerhet IT-kapi-

talet som dock hämtade sig 2003. I Sverige var inbromsningen mindre

markant och kapitalintensiteten snarare planade ut än föll, men även den

svenska industrins investeringar i mjukvara föll 2001–2002 (se diagram 7).

Importsiffror på datorer antyder att nedgången i IT-investeringar inte vän-

de förrän i slutet av 2003. Ändå var produktivitetstillväxten fortsatt hög.

En förklaring, som framförts i den amerikanska debatten, är att detta

beror på det fördröjda genomslaget på arbetsplatsernas organisation av

de tidigare stora investeringarna i IT-kapital.

DEN INDIREKTA EFFEKTEN AV IT-KAPITAL PÅ PRODUKTIONEN

Teknologiska förändringar har historiskt bara fått genomslag med fördröj-

ning eftersom det tar tid att anpassa organisationen för att fullt ut dra för-

del av de nya innovationerna. Ett ofta citerat exempel är ekonomhistori-

kern Paul Davids beskrivning av elektrifieringen i USA vid förra sekelskif-

tet.23 Då dröjde det flera decennier innan man insåg vilka de mest rele-

vanta användningsområdena för elektriciteten var, innan produktionspro-

cesserna anpassats, innan gammalt kapital slitits ut så att det lönade sig

att helt omorganisera fabrikerna och, sist men inte minst, innan de anställ-

da lärde sig att använda tekniken.

Paralleller är lätta att finna till datoriseringen av arbetsplatserna och

andra författare har pekat på ett liknande ”S-mönster” vid varje innova-

tionsvåg.24 I ett första skede en lång period av mödosamt prövande, an-

passande och inlärning (”learning-by-doing”) där spridningen och där-

efter produktivitetsgenomslaget är trögt. Sedan en snabb uppgångsfas

när tekniken används intensivt och ger hög avkastning, som sedan mattas

av i en sista fas sedan det mesta av teknikens potential uttömts. Detta var

en populär förklaring på 1990-talet till varför det dröjde så länge mellan

den första datoriseringen på 1970- och 1980-talen och produktivitetsök-

ningen i slutet av seklet. Givet att det sena 1990-talet präglades av nya

förändringar, med kopplingen mellan elektronik, datornätverk, telekom

och Internet, kan det vi ser nu på motsvarande sätt vara ett fördröjt

genomslag av ytterligare en generation teknologiska landvinningar inom

IT. Innovationer har också s.k. nätverksexternaliteter – nyttan förstärks ju
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23 T.ex. David (1990; 1999).
24 Kuznets (1953) och t.ex. Jovanovic (1997).
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fler som är delaktiga i den nya tekniken. Framgången för telefoni eller

elektrifiering är naturligtvis beroende av hur många som ingår i samma

nätverk, och detsamma kan sägas gälla för e-post eller handelsplatser på

Internet. Det bidrar till att nätverksbaserad teknologi behöver en viss kri-

tisk massa innan den får genomslag på produktiviteten.

Att det krävs omorganisationer och ”learning-by-doing” för att ny

teknologi ska slå igenom på produktiviteten, och att genomslaget i regel

sker med viss fördröjning, framgår också av empirisk forskning på före-

tagsnivå i USA.25 Resultaten visar att företag med större IT-investeringar

har högre produktivitet än andra företag i samma bransch, men efter det

att organisationerna anpassats till den nya tekniken. En tolkning är att

amerikanska företag, och eventuellt svenska företag om motsvarande

fenomen förekommit här, i slutet av 1990-talet gått igenom omorganisa-

tioner vars kostnader då de genomfördes räknats som löpande utgifter,

inte investeringar. Dessa har då bidragit negativt till den uppmätta pro-

duktiviteten under de åren omorganisationerna skett, medan deras positi-

va effekt har kommit att spridas ut under de följande åren.26 Först i början

på 2000-talet, då organisationerna hunnit anpassa sig, har de fullt ut kun-

nat skörda frukterna av IT-investeringarna.

Även i samhället i stort tycks IT vara mer spritt i Sverige och USA än i

många andra länder, vilket i så fall skulle kunna vara en förklaring till att

IT:s genomslag på produktiviteten kommit tidigare här. Andelen IT i årliga

utgifter per capita är högre i Sverige än i de flesta andra EU-länder (se

diagram 9) och Sverige tycks under flera år haft ett försprång i använd-

ning av Internet, e-post och bredband gentemot andra EU-länder, även

om detta gap nu minskat påtagligt och eventuellt slutits enligt aktuell

europeisk statistik (se diagram 10). Liberaliseringen av den svenska tele-

komsektorn under 1990-talet, både vad gäller mobiltelefoni och fast tele-

foni, ledde också till att ett stort antal nya företag med anknytning till IT-

tjänster startade i Sverige vilket kan ha påverkat utbudet och efterfrågan

på IT-varor och IT-tjänster.

Tjänstesektorn och effekten av dess ökande IT-använding har rönt

särskild uppmärksamhet sedan det i några artiklar hävdats att USA:s

relativa produktivitetsövertag mot Europa kan hänföras till en handfull

tjänstebranscher, främst detaljhandeln där ”big boxes”, dvs. väldiga varu-

hus i de amerikanska städernas utkanter, pressat produktiviteten per

anställd till ett maximum.27 För Sveriges vidkommande noteras en något

högre produktivitetstillväxt i tjänstesektorn totalt om man jämför perio-

derna 1981–1993 och 1994–2003 bl.a. tack vare ökad produktivitet i
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25 Se t.ex. Brynjolfsson, Hitt & Yang (2002), Brynjolfsson & Hitt (2003) och Basu m.fl. (2003).
26 För effekter på produktiviteten av omorganiseringar, se NUTEK (1996).
27 van Ark, Inklaar & McGuckin (2003).
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företagstjänster, en del av dem relaterade till IT (se diagram 11). Försök

har gjorts att skilja ut IT-kapitalet ur den svenska tjänstesektorns kapital-

stock och dessa uppskattningar visar att kapitalintensiteten i IT ökat

medan den minskat för övriga kapitalslag.28 Två branscher som utmärker

sig är, liksom i USA, parti- och detaljhandel samt post- och telekommu-
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28 Lindström (2003) och Forsling & Lindström (2004).
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Diagram 9. IT-utgifter som andel av BNP i utvalda länder 2003
Procent

Källa: Eurostat.
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nikationer.29 Utvecklingen inom den svenska detaljhandeln skiljer sig dock

från den i USA. Efter en uppgång i mitten av 1990-talet har produktivi-

tetstillväxten avtagit. Detta är något överraskande med tanke på dels

rationaliseringarna och den hårdnande konkurrensen i dagligvaruhandeln,

dels den höga produktiviteten i samma bransch i USA. 

Även för tjänstesektorn finns dock frågetecken vad gäller mätfel i

statistiken. Både i Sverige och USA uppskattas fastprisutvecklingen av

många tjänster genom en deflatering via löneindex, vilket definitionsmäs-

sigt missar många kvalitetsförbättringar. Det faktum att företagstjänsterna

sedan några år mäts med nya index och deras uppmätta produktivitet

samtidigt blivit högre, kan vara ett tecken på att hela tjänstesektorns pro-

duktivitet tidigare underskattats. Statistik över finansiella tjänster är be-

häftade med särskilda problem. I USA tycks exempelvis överföringen av

många banktjänster från kontor till bankomat till en början inte satt några

avtryck i statistiken, medan den uppmätta produktiviteten i branschen

ökat mer på senare tid.30 I Sverige är produktivitetssiffror från finanssek-

torn misstänkt låga (och volatila) efter ett decennium av automatisering,

internationalisering av finanstjänster, fallande transaktionskostnader för

finansiella tjänster, värdepapperisering av bolån och bank via Internet.

Mellan 1994 och 2003 (årtiondet efter bankkrisen) var den genomsnittli-

ga produktivitetstillväxten i den svenska finanssektorn 3,3 procent och

2,4 procent åren 2000–2003.
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29 Som poängterats tidigare bör jämförelser över tiden av enskilda sektorers produktivitetsutveckling tolkas
med viss försiktighet eftersom resultaten kan styras av t.ex. definitionsändringar.

30 Sichel (1999).
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Andra tänkbara förklaringar till
produktivitetsuppgången

Att IT-investeringar och produktivitetsutvecklingen i tillverkningen av IT-

produkter var betydelsefull för produktivitetsuppgången under slutet av

1990-talet är klart. Men det är viktigt att komma ihåg att även andra fak-

torer kan ha bidragit till utvecklingen. Som vi sett ovan är det också svårt

att förklara den höga produktivitetstillväxten efter 2001 med just IT-pro-

duktion och IT-investeringar, åtminstone som en direkt förklaring. Att

utvecklingen kan vara ett resultat av ett fördröjt genomslag av IT-inve-

steringar är, åtminstone för Sveriges del, ännu så länge bara en hypotes.

Låt oss därför i korthet se närmare på några andra tänkbara förklaringar

till produktivitetsuppgången som nämnts i debatten. Bland dessa finns

både länderspecifika faktorer och faktorer som kan vara relevanta för

både Sverige och USA.

MAKROEKONOMISK STABILITET

En klassisk förklaring till högre produktivitet är stabilt låg inflation, som

regel i kombination med stabil finanspolitik. Prisstabilitet och sunda stats-

finanser minskar osäkerheten och reducerar störningar av allokeringsme-

kanismen i ekonomin, vilket i sin tur gör den mer effektiv. Att en nedväx-

ling i inflationen påverkar produktiviteten positivt finns dokumenterat i

många studier även om vissa studier visar ett mindre tydligt samband vid

låga inflationstal.31 Sveriges skärpta makroekonomiska disciplin, med

inflationsmål för penningpolitiken och ny budgetprocess, genomfördes i

början av 1990-talet, dvs. i början av perioden med hög produktivitets-

tillväxt. Även i USA skedde i början av 1990-talet först en halvering av

inflationstakten till cirka 2 procent och fram till 2001 en finanspolitisk

åtstramning efter 1980-talets stora underskott. Sannolikt kan denna öka-

de makroekonomiska stabilitet både i Sverige och USA åtminstone utgjort

en viktig förutsättning för den ihållande höga produktiviteten.

EFFEKTER AV SAMMANSÄTTNINGSFÖRÄNDRINGAR AV

ARBETSKRAFTEN

Sjukfrånvaro och sjukskrivningar har under senare tid varit ett aktuellt

ämne i den svenska debatten. Sjukfrånvaron föll under början av 1990-

talet men började stiga igen från 1998 och nådde en topp under 2003.

Sjukskrivningsstatistiken visar ett liknande mönster. Förändringar i sam-
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En klassisk förklaring
till högre produktivitet
är stabilt låg inflation,

som regel i
kombination med stabil

finanspolitik.



mansättningen av arbetsstyrkan påverkar givetvis produktivitetsutveck-

lingen, även om riktningen och storleken på effekterna inte alltid är

uppenbara. Om sjukskrivningar i första hand drabbar arbetskraft som av

olika skäl har en lägre arbetskapacitet och i genomsnitt därmed en lägre

produktivitet än övriga grupper skulle ökade sjukskrivningar kunna med-

föra att de genomsnittliga produktivitetssiffrorna blir högre. Det är emel-

lertid mycket osäkert om det finns en sådan direkt länk, de sjukskrivna

kan exempelvis ersättas med arbetslösa som har lägre arbetskapacitet.

Korrelationen mellan sjukfrånvaro eller sjukskrivningar och produktivitets-

utvecklingen verkar heller inte vara särskilt stark. En enkel jämförelse över

tiden visar att tidigare sjukfrånvarotoppar, t.ex. i mitten av 1980-talet,

inte var förknippade med någon större förbättring av produktivitetsut-

vecklingen. Under den senaste tiden har också sjukfrånvaron fallit men

produktivitetstillväxten ändå har varit fortsatt hög. 

En annan typ av sammansättningseffekt som kan ha haft större infly-

tande på den senaste tidens produktivitetsutveckling har att göra med

höjningar av arbetskraftens utbildningsnivå. I studien av Forsling &

Lindström (2004) används en ”growth-accounting”-analys för att för-

utom betydelsen av TFP och intensitet av fysiskt kapital även beräkna

effekten på arbetsproduktiviteten av intensiteten av humant kapital. Man

försöker alltså mäta effekten av förändringar av kvaliteten på arbetskraf-

ten, där denna approximeras med den formella utbildningsnivån. I

Sverige, precis som i USA och andra västländer, finns en trend att en allt

större del av arbetskraften har en högre formell utbildning. En förklaring

till detta som nämnts är att den teknologiska utvecklingen, inte minst den

senaste tiden, medfört en ökad efterfrågan på arbetskraft med högre kva-

lifikationer. Humankapital och IT-kapital skulle således vara komplementä-

ra faktorer för företag. Lindström & Forsling finner också tecken på att ett

förbättrat humankapital, till största delen beroende på en ökning av ande-

len högutbildade, höjt produktivitetstillväxten under andra hälften av

1990-talet, där bidraget till näringslivets arbetsproduktivitetstillväxt var

ungefär 0,2 procentenheter per år.

SKÄRPT KONKURRENSTRYCK OCH INTERNATIONALISERING

I en bransch med ökat konkurrenstryck ökar incitamenten att effektivisera

och innovera, för att temporärt höja pressade vinstmarginaler.32 Produkt-

marknadskonkurrens leder också till snabbare förflyttning av resurser och

kapital mellan branscher och företag. Sverige och USA har tillsammans
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32 En tidigare tes som bland annat Schumpeter (1936) drev var att stora, och konkurrensmässigt mindre hota-
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ning, för litteraturöversikt se Ahn (2002).
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med Storbritannien OECD:s mest välfungerande produktmarknader enligt

OECD:s egna sammanvägda index33. Dessutom har Sverige under 1990-

talets lopp upplevt en liberalisering av marknader för el och telekom, och

en generell förstärkning av konkurrenspolitiken via bildandet av Konkur-

rensverket och EU:s gemensamma konkurrenspolitik.

Bland de tjänstebranscher som haft den högsta produktivitetstillväx-

ten 1994–2003 är post- och teleföretag samt parti- och detaljhandel –

bägge sektorer som utsatts för försök från myndigheterna att förstärka

konkurrensen genom liberaliseringar (se diagram 11). Efter den mest

omfattande avregleringen av elmarknaden 1999 ökade också produktivi-

tetstillväxten inom branschen el, gas, värme och vatten till ungefär 4 pro-

cent i genomsnitt 2000–2003, från att 1994–1999 varit nära noll. Det bör

dock påpekas att produktivitetsberäkningar för elbranschen påverkas

mycket av kortsiktiga svängningar i energipriser och tillgången på vat-

tenkraft.

Minst lika viktig som den inhemska konkurrensen torde dock den

internationella konkurrensen vara. En viktig förklaring till språnget i pro-

duktivitetsutvecklingen kan också vara en effektivare internationell arbets-

fördelning genom den ökade öppenhet för handel som fortgått under

1990-talet. 

En förklaring till den snabbare internationella integrationen är dels

minskade globala handelshinder, inom ramen för GATT:s Uruguay-runda

och WTO:s tillkomst 1995, dels ökad regional integration. Sverige gick

med i EU 1995 och hade dessförinnan blivit en del av den inre marknaden

via EES-avtalet. År 1994 bildades NAFTA som bidrog till en närmare integ-

ration mellan USA och grannländerna Mexiko och Kanada. Till detta kom-

mer också det faktum att många potentiella handelspartner i utvecklings-

länderna under 1990-talets lopp fått allt stabilare institutionella och mak-

roekonomiska förhållanden, samtidigt som grannländer i Öst- och Cen-

traleuropa efter kommunistregimernas fall blivit allt viktigare handelspart-

ners för Sverige. Det har gjort det möjligt att lägga ut (”outsourca”) allt-

fler arbetsintensiva produktionsled och öka förädlingsgraden på den in-

hemska produktionen i Sverige och USA, samtidigt som alltfler sektorer

utsatts för ett hårdare konkurrenstryck.34

Här finns inte möjlighet att föra i bevis eventuella samband mellan

ökad internationalisering och förbättrad produktivitet.35 Värt att notera är

dock att de industribranscher som hade en importpenetration över media-

nen 2001 (över 31 procent) hade en genomsnittlig årlig produktivitets-

tillväxt 1994–2003 på 4,7 procent mot 3,1 procent för dem som hade
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lägre importpenetration. Motsvarande siffror för tjänstebranscherna var

3,9 procent för de med importpenetration över medianen och 2,6 procent

för resten.

Hur länge kan vi räkna med en högre
produktivitetstillväxt?

Givetvis är den mest relevanta policyfrågan gällande produktivitetstillväx-

ten vad vi kan förvänta oss framöver – hur länge kan produktivitetstill-

växten fortsätta att vara lika god? Utifrån vår analys kan vi för det första

konstatera att den genomsnittliga uppgången i produktivitetstillväxten

inte enbart varit cykliskt betingad under senare delen av 1990-talet. En

del av den allra senaste tidens uppgång torde dock vara cyklisk och mat-

tas av i takt med att konjunkturen förbättras, men det är ändå rimligt att

anta att även den konjunkturrensade tillväxten ligger på en högre nivå än

före 1993. 

Vi vet också att den kraftiga produktivitetstillväxten i teleproduktsek-

torn bidrog till den totala höjningen av produktivitetstillväxten under pe-

rioden 1994–2000, men inte under 2001–2003. Under 2004 ser dock

utvecklingen för branschen ut att ha vänt och det är möjligt att inflytan-

det på produktiviteten från branschen kan bli större igen, speciellt om den

för branschen viktiga tredje generationens mobiltelefoni utvecklas över

dagens relativt låga förväntningar. Vad gäller investeringar i IT-kapital

hade dessa en direkt effekt på produktivitetstillväxten i USA, och även i

viss mån i Sverige, fram till 2000–2001. Därefter har dock utvecklingen av

den totala faktorproduktiviteten varit viktigare.

Det är ännu för tidigt att dra några definitiva slutsatser om eventuellt

fördröjda effekter på svensk produktivitet av tidigare IT-investeringar och

omorganisationer. Här behövs mer forskning på sektors- och företagsnivå

för att få klarhet. Av de studier som finns på i huvudsak amerikanska data

tycks produktiviteten på grund av behovet av inlärning och omorganisa-

tion ha reagerat med fördröjning på teknologiinvesteringar, inte bara

under andra hälften av 1990-talet utan återigen i början av 2000-talet.

Tidigare s.k. utvecklingsblock som elektriciteten och förbränningsmotorn

påverkade produktivitetstillväxten under flera decennier, men hade sin

mest intensiva påverkan under en kortare period.

Givet att IT verkligen utgör ett lika viktigt utvecklingsblock, och givet

att ett effektivare informationsflöde påverkar nästan alla processer i före-

tag, går det att argumentera för både en kortare och en längre period av

högre produktivitetstillväxt. Eftersom den mest intensiva IT-investerings-

perioden hittills varit i slutet av 1990-talet och reaktionen på denna, enligt

hypotesen om ett fördröjt genomslag, kommit några år in på 2000-talet
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borde den senaste produktivitetsuppgången successivt mattas av, åtmin-

stone under innevarande decennium. Undantaget är förstås om en ny våg

av investeringar och vidareutvecklingar av innovationer inom utvecklings-

blocket tar vid. I det sammanhanget får man inte glömma bort att dagens

produktivitetstillväxt, både i Sverige och i USA inte är särskilt exceptionell

ur ett längre efterkrigsperspektiv. Under de tre första decennierna efter

andra världskriget var produktiviteten i genomsnitt lika hög som perioden

1995–2003 både i USA och i Sverige.

Slutligen vet vi inte hur internationaliseringen och liberaliseringen av

produktmarknader kommer att fortskrida, båda är beroende av framtida

policybeslut. Däremot är det tydligt att länder i Asien, Central- och Öst-

europa kommer bli en allt viktigare drivkraft som partner i en internatio-

nell arbetsfördelning. 

En sammantagen gissning är att dagens mycket höga produktivitets-

tal mattas något i takt med att konjunkturen fortskrider men att den

underliggande, konjunkturrensade produktivitetstillväxten ändå ligger

kvar på en nivå över 1980-talets under ett antal år framöver.
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