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Abstract 

	

	

	

	

The	 aim	 of	 this	 thesis	 is	 to	 examine	 the	 technical	 efficiency	 and	 its	 explaining	

factors	for	the	paper	industry	in	Sweden	and	Europe.	Panel	data	on	an	industry	

level	comprising	12	European	countries	during	the	time	of	2002‐2009	have	in	a	

first	 stage‐analysis	 been	 employed	 using	 a	 Data	 Envelopment	 Analysis	 for	

examine	the	efficiency.	In	a	second‐stage	analysis	is	the	difference	in	efficiency	of	

the	 different	 countries	 paper	 industries	 is	 explained	 by	 applying	 a	 Tobit	

regression.	The	study	is	restricted	to	the	pure	technical	efficiency,	where	labour,	

capital,	energy	and	essential	materials/raw	materials	for	paper	production,	have	

been	used	as	input	factors.	The	explaining	factors	for	efficiency	consists	of	 four	

variables;	 R&D	 expenditures,	 R&D	 personnel,	 energy	 tax	 level	 and	 economic	

freedom.	The	results	from	DEA	analysis	show	differences	across	countries	in	the	

level	of	efficiency.	In	this	context,	the	Swedish	paper	industry	is	seen	as	relatively	

inefficient.	Amongst	 the	 12	 studied	paper	 industries	 Sweden	 is	 only	 ranked	 as	

7:th	 in	 respect	 of	 total	 technical	 efficiency.	 The	 econometric	 results	 show	 that	

economic	 freedom	 and	 energy	 tax	 levels	 as	 the	 most	 significant	 factors	 for	

explaining	variation	across	countries	in	the	level	of	efficiency.	R&D	shows	a	low	

explaining	power	to	efficiency	differences	between	the	countries	industries.	For	

policymakers,	 investments	 and	 policies	 that	 increases	 competition	 and	 energy	

costs	 have	 a	 positive	 impact	 on	 efficiency	 improvements.	 	 Despite	 low	

significance	and	explaining	power	for	R&D,	policies	and	regulations	stimulating	

R&D	may	be	necessary	as	R&D	could	be	a	case	of	underinvestment	and	thus	not	

enough	 R&D	 will	 be	 undertaken,	 just	 relying	 on	 market	 power	 without	 of	

external	intervention.		



	

Sammanfattning 
	
	
	
Syftet med denna uppsats är att studera den tekniska effektiviteten och dess 

förklaringsfaktorer för den europeiska och svenska pappersindustrin. Paneldata på 

branschnivå för 12 länder under tidsperioden 2002-2009 används för att i ett första 

steg med hjälp av Data envelopment analysis (DEA) mäta graden av effektivitet. I ett 

andra steg förklaras variationen i effektivitet mellan de olika ländernas 

pappersindustrier med hjälp av en Tobit-regression. Studien avgränsar sig till den rent 

tekniska effektiviteten där arbetskraft, kapital, energi och olika material, nödvändiga 

vid pappersproduktion, använts som insatsvaror. Som förklaringsfaktorerna till 

skillnader i effektivitet har fyra variabler använts; Forskning och utvecklings utgifter 

(FoU), antal anställda inom FoU anställda, energiskattenivå och ekonomisk frihet. 

Resultaten från studiens första steg visar på skillnader i effektivitet mellan de olika 

länderna. Den svenska pappersindustrin får i sammanhanget ses som relativt 

ineffektiv vad gäller den tekniska effektiviteten i pappersproduktionen. Av de 12 

undersökta länderna rankas den svenska pappersindustrin som det sjunde mest 

effektiva. De ekonometriska resultaten visar att ekonomisk frihet och energiskattenivå 

är de mest signifikanta förklaringsfaktorerna till effektivitet.  Både utgifter och antalet 

anställda inom FoU visar på en låg förklaringsgrad till effektivitetsskillnader mellan 

ländernas pappersindustrier. Ur ett policysammanhang är således satsningar som ökar 

konkurrensen för pappersindustrier och höjda energipriser något som har en positiv 

inverkan på effektiviteten. Trots låg förklaringsgrad och för FoU variablerna kan 

policyer och regleringar för att stimulera FoU vara nödvändigt, då FoU kan vara ett 

fall av underinvesteringar, och därför inte kommer till stånd av endast 

marknadskrafter.  
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1. INLEDNING 

	

	

	

En ökad medvetenhet om miljön och kvaliteten på miljön, driver beslutsfattare att 

tillämpa precisa mått för att utvärdera miljöeffekter av olika policyer och ekonomisk 

aktivitet. I takt med att miljöfrågor blir mer framstående och behandlade som 

internationella frågor blir det av stor vikt för länder att mäta, kontrollera, dokumentera 

och publicera information på både ekonomiska faktorer och miljöfaktorer. En av de 

viktigaste principerna inom det ekonomiska ämnesområdet är principen om 

effektivitet. Effektivitet kan definieras som efterfrågan att uppnå de önskade målen 

med minimalt antal tillgängliga resurser (Martic m.fl., 2009). Inom EU har stora 

ansträngningar gjorts för att förbättra energieffektiviteten och den mänskliga påverkan 

på klimat och miljö. År 2008 sattes av EU en rad klimatpolitiska mål med syfte att 

minska på både klimatpåverkan och resursutnyttjande, samtidigt som detta ska stärka 

konkurrenskraften hos de Europeiska länderna. Målen, numera kända som 20-20-20 

målen, sattes i förhoppning att (1) uppnå en minskning av växthusgaser med 20% från 

1990-års nivåer, (2) en 20% andel av energinyttjandet ska komma från förnyelsebar 

energi samt (3) uppnå en 20% energieffektivisering. Alla målen sattes med tidsfrist 

fram till år 2020 (Energimyndigheten, 2013). 

 

Den svenska pappersindustrin står idag för nästan hälften av energianvändningen, sett 

till hela den svenska tillverkningsindustrins energianvändning och är därigenom den 

överlägset mest energikrävande industrisektorn i Sverige (SCB, 2011)1. Även sett till 

hela den Europeiska energiförbrukningen svarar pappersindustrin i Europa för en 

ansenlig del, cirka 12,5% (Eurostat, 2009). Exempelvis används för ett ton producerat 

papper 5-17 GJ, beroende på vilken typ av papper som tillverkas (Szabó m.fl., 2009). 

																																																								
1 Enligt statistik från SCB svarade den svenska pappersindustrin för en energianvändning på 
274 080 Tera joule (TJ) av 609 480 TJ som var energianvändningen för hela den svenska 
tillverkningsindustrin och mineralutvinningen 2011.	
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Pappersindustrin är uppenbart en energiintensiv industri, jämförbar med andra 

energiintensiva industrier som cement- och ståltillvekningsindustrier (Szabó m.fl., 

2009). För Sveriges och Europas del skulle en effektivisering av pappersindustrin och 

dess energiförbrukning innebära kostnadsbesparingar, minskade utsläpp och en 

minskad förbrukning av resurser. Under den senare delen av 1900-talet upplevde 

industrin en snabb kostnadsbesparande effektivisering i energianvändningen (Fleiter 

m.fl., 2012). Denna effektivisering har dock under senare år kommit av sig och under 

tidperioden 2000-2010 minskade energianvändningen för producerad enhet papper 

med totalt 5,3% (CEPI, statistics 2012).  Energikonsumtionen för pappersproduktion 

varierar inom Europa. Om hänsyn tas till konsumtionen av elektricitet, som är en stor 

energikälla i pappersproduktionen, konsumerade det genomsnittliga svenska 

pappersbruket mer än tre gånger mer elektricitet än ett genomsnittligt pappersbruk i 

Europa (Blomberg m.fl., 2012). Sett till alla sorters energikällor konsumerade det 

genomsnittliga svenska pappersbruket 38% mer energi per producerad enhet papper 

än det genomsnittliga europeiska pappersbruket under åren 2002-2009 (CEPI 

statistics, 2011).  

 

För pappersproducerandeföretag finns det incitament i kostnadsbesparingar genom att 

effektivisera sin användning av energi (Blomberg m.fl., 2012). Om ett företag 

effektiviserar sin energianvändning och använder mindre energi per producerad enhet 

kommer den tillhörande energikostnaden att minska. Dessutom ger stigande 

energipriser en ännu starkare anledning att effektivisera industrin. För den europeiska 

pappersindustrin förekommer det skillnader i energikostnader som kan förklaras med 

hjälp av variationer i energikällor, lokala energi- och elpriser, eller skattenivåer och 

subventioneringsnivåer (Laurijssen m.fl., 2010). Då papper och pappersprodukter är 

varor som handlas med på en internationell marknad kan stigande energikostnader i 

en pappersproducents kostnadsstruktur hämma konkurrenskraften hos dessa 

pappersproducenter som möter stigande energipriser (Laurijssen, 2010). Detta 

resulterar i ytterligare incitament till effektiviseringar i den mån som företag eller hela 

industrier önskar behålla dess konkurrenskraft i framtiden.  

 

Ur miljösynpunkt skulle en effektivisering inom pappersindustrin få positiva effekter 

och öka chanserna till att de uppsatta miljömålen inom effektivisering och minskad 

miljöpåverkan uppnås i framtiden. För att i framtiden kunna accelerera processen av 
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effektivisering, minska resursanvändningen och bibehålla konkurrenskraften för den 

europeiska pappersindustrin kan riktade policyer och politiska styrmedel vara 

nödvändiga. Korrekta och objektiva utvärderingar och mätningar av effektiviteten 

inom pappersindustrin i Europa och Sverige, ur både ekonomiska- och miljömässiga 

perspektiv, blir därför beslutsunderlag av stor vikt för att i framtiden kunna 

implementera väl riktade policyer och regleringar.  

 

Med begreppet effektivitet bör man ha jämförelsen mellan observerade och optimala 

värdet på insatsvaror och produktion, i minnet. Ansatsen utgår ifrån att jämföra det 

observerade värdet på produktionen mot det maximala värdet på produktionen, som är 

uppnåeligt från insatsfaktorer. Alternativt att, jämföra den mängden använda 

insatsfaktorer och den optimalt minimerade mängden insatsfaktorer, nödvändiga för 

att den givna produktionsvolymen. Givet att kostnadsbesparingar kan antas om 

företag eller andra beslutsenheter strävar för att bli effektiva, kommer effektiviteten i 

sig att fungera som en konkurrensfördel. En potentiell ineffektivitet för 

pappersindustrin kan vara ett resultat av dålig konkurrens (marknadsformen), den 

institutionella omgivningen eller felriktade policyer och regleringar, bara för att 

nämna några faktorer. Klimatpolicyers inverkan på konkurrenskraften är ett debatterat 

ämne och om klimatpolicyer hämmar konkurrenskraften genom exempelvis höjda 

energikostnader och regleringar, eller om det tvärtom gynnar konkurrenskraften 

genom nya affärsmöjligheter, kopplade till klimatpolicyer (Ericsson m.fl., 2011). 

Målet med denna studie är således att undersöka effektiviteten och därefter estimera 

exogena förklaringsfaktorer till effektivitetsskillnader för pappersindustrin i Sverige 

och övriga Europa. Resultat från en sådan studie kan bidra med underlag och motiv 

för att påskynda en effektivisering, endera genom marknadskrafter eller genom 

riktade policyer och regleringar. En effektivisering som i sin tur kan resultera i en 

minskad resursanvändning och ökad konkurrenskraft för den europeiska och svenska 

pappersindustrin. Frågan denna studie ställer sig är vad graden av effektivitet är på 

den europeiska pappersindustrin och om skillnader i effektiviteten mellan olika 

länders pappersindustrier kan påvisas. Ytterligare en fråga är vilka förklaringsfaktorer 

som finns till skillnaderna i effektivitet för de olika ländernas pappersindustrier. 

 

En studie som både försöker mäta och förklara variationer i effektiviteten för 

branschspecifik data från pappersindustrin i Europa är något som tidigare litteratur 
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och forskning inom pappersindustrin lämnar utrymme till. Sammanfogade studier av 

både DEA för att mäta effektivitet och logistisk regression för att försöka finna 

drivkrafterna till effektivitetsskillnader, är idag ytterst sällsynt. Diaz-Baltiero (2006) 

använder sig av DEA och logistisk regression på en företagsspecifik nivå för den 

spanska trä- och pappersindustrin industrin. Utökar vi översikten till närliggande 

industrier för pappersindustrin, däribland träbaserade industrier, utför även Nyrud och 

Bergseng (2000) en kombinerad DEA- och ekonometrisk studie på den norska 

träindustrin. Båda ovan nämnda studier appliceras på företagsspecifik data, liknande 

studier applicerade på aggregerad industridata är av författaren i dagsläget okända. 

Hseu och Shang (2005) är en av de få studier som analyserar internationellt 

jämförbara effektivitetsmått konstruerade genom DEA. Dock, slutar deras analys vid 

att mäta effektiviteten och drivkrafter bakom denna förklaras ej.  Som noterat är det få 

tidigare studier för pappersindustrin på en industrispecifik nivå, inkluderar vi 

regression i ett andra steg för att förklara drivkrafter för effektivitetskillnader för 

pappersindustrier finns det inga tidigare studier att tillgå.   

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att mäta effektiviteten för pappersindustrin i Europa och 

vidare analysera och kvantifiera möjliga exogena förklaringsfaktorer till 

effektivitetsskillnader mellan olika länders pappersindustrier. 

 

För att nå upp till det övergripande syftet har denna studie två delsyften. Det första 

delsyftet är att mäta effektiviteten för hela pappersindustrier med aggregerad 

industridata2 i 12 europeiska länder med hjälp av Data Envelopment Analysis (DEA). 

Det andra delsyftet är att finna förklaringsfaktorer till effektivitetsskillnader, med 

effektivitetspoängen från DEA som en beroende variabel. Det andra delsyftet uppnås 

genom appliceringen av en Tobit-regression.  

1.2 Teori och Metod 

För denna studie kommer neoklassisk produktionsteori att utgöra den teoretiska 

referensramen för vilken teknisk effektivitet kommer definieras och mätas. 

Effektiviteten i produktionen kan definieras endera som a) när ett maximalt antal 

enheter produceras med en given mängd insatsvaror eller som b) när ett givet antal 

																																																								
2 Med industridata menas aggregerad data för ett lands totala pappersindustri,  
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enheter produceras med ett minimum av insatsvaror. I denna uppsats används den 

andra definitionen (b) av den tekniska effektiviteten.  

 

Den tillämpade empiriska strategin följer två steg där graden av teknisk effektivitet 

kvantifieras med hjälp av DEA i ett första steg. Steg två förklarar skillnader i den 

tekniska effektiviteten med hjälp av en ekonometrisk ansats. Variablerna som används 

i DEA-analysen är 1) Arbetskraft, som utgörs av antalet anställda inom 

pappersindustrin 2) Kapital, som utgörs av produktionskapaciteten inom 

pappersindustrin 3) Material, som utgörs av rundvirkesproduktion 4) Energi, som 

utgörs av energikonsumtionen vid pappersproduktion inom pappersindustrin. Alla 

variablerna får anses som nödvändiga insatsvaror i produktionen av papper. DEA är 

en icke-parametrisk metod som genom linjärprogrammering finner den relativt mest 

effektiva produktionsenheten givet de insatsvaror som definieras ovan. 

 

Fördelen med att använda sig av en icke-parametrisk metod likt DEA är att en sådan 

kvantitativ teknik inte kräver a priori antaganden för hur den funktionella formen 

relaterar oberoende variabler till beroende variabler (Blomberg m.fl., 2011, Hseu och 

Shang 2005).  Detta medför i sin tur att effektivitetsmått konstruerade genom icke 

parametriska tekniker, blir jämförbara även ifall beslutsenheterna antas producera 

med flera insatsfaktorer, samt att priser på insatsvaror och resursinsatser inte behöver 

vara kända (Viederpass, 2004).  

 

I denna studie kommer den ekonometriska ansatsen utgå ifrån Tobit-regression där 

effektivitetspoängen, uppmätta genom DEA för varje specifikt land, utgör den 

beroende variabeln och där fyra oberoende variabler: 1) Utgifter för forskning och 

utveckling inom pappersindustrin 2) antalet anställda inom forskning och utveckling 

för pappersindustrin 3) energiskattenivån i de olika länderna 4) graden av ekonomisk 

frihet i de olika länderna, används för att estimera hur dessa påverkar graden av 

effektivitet för de olika länderna. De oberoende variablerna som används anses på ett 

eller annat sätt påverka graden av effektivitet, negativt eller positivt. Data i studien 

utgörs av industrispecifik data, med vilket i fortsättningen menas aggregerad 

branschnivådata, i 12 europeiska länder för åren 2002-2009 
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1.4 Avgränsningar 

Den tekniska effektiviteten kommer att studeras för den Europeiska pappersindustrin 

under åren 2002-2009 i denna studie. Då studien avgränsar sig till den tekniska 

effektiviteten kommer således allokeringseffektivitet3  inte avhandlas. Anledningen 

beror på svårtillgänglig data på insatsfaktorpriser på aggregerad industrinivå för flera 

länder under en längre tidperiod. Drivkrafter till effektivitetskillnader kommer 

avgränsas till fyra variabler som ämnar mäta påverkan från forskning och utveckling, 

marknadsstruktur samt regleringar och policyer på den uppmätta effektiviteten. Den 

geografiska avgränsningen utgörs av tolv länder inom Europa, anledningen är främst 

datatillgång. I Confederation of European Paper Industries (CEPI) ingår det 19 

europeiska länder som alla har pappersindustrier. Tillsammans står dessa 

pappersproducerande länder för runt 95% av de totala antalet pappersbruk i hela 

Europa (CEPI, 2009c). Ej noggrant räknat täcker denna studie omkring två tredjedelar 

av de pappersproducerande länderna inom Europa.  

 

Även tidsperioden utgörs i första hand av tillgången av data för alla inkluderade 

variabler, både faktorer som används i DEA-analysen samt i nästa steg i 

regressionsanalysen. Generaliseringar av studiens resultat bör göras med försiktighet 

för länder som inte är inkluderade i studien och andra industrier än pappersindustrin 

då resultaten från denna studie nödvändigtvis inte behöver stämma under andra 

förhållanden än de som undersöks här. Resultatet av studien kan komma att påverkas 

av studiens avgränsningar i den mån att generaliseringar för ej inkluderade länder, 

andra industrier än pappersindustrin samt jämförelser dessa emellan bör göras med 

försiktighet.  

1.5 Disposition 

I ett inledande kapitel redogörs kort för processen av att göra papper samt kedjan från 

råvara till färdig slutprodukt. I samma kapitel beskrivs även pappersindustrin i 

Sverige och Europa och vad som tidigare skett inom ämnet för 

energieffektiviseringar. I kapitel tre följer en redogörelse för tidigare litteratur inom 

ämnet och hur denna studie kommer förhålla sig till detta. Kapitlet delas upp i två 

avsnitt där det första avsnittet fokuserar mer på studier för effektivitetsmått och det 
																																																								
3 Med allokeringseffektivitet menas i detta hänseende den effektivitet som utgörs av att nyttan i 
samhället blir största möjliga. Givet insatsfaktorpriser gör pappersföretagen kostnadsminimerande val 
av (kombinationer av) insatsvaror för att producera en given mängd varor.  
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andra avsnittet på drivkrafter till effektivitet. I kapitel tre beskrivs grundläggande 

ekonomisk produktionsteori för att sedan följas av diskussion av metod och data i 

kapitel fyra. Kapitel fem beskriver studiens resultat som även analyseras och relateras 

till tidigare litteratur. Ett avslutande kapitel ger rekommendationer om åtgärder och 

satsningar för effektiviseringar, samt rekommendationer om vidare forskning inom 

ämnet.  

 

 

 

 

 

 



	 8

2. BAKGRUND 

	

	

	

2.1 Pappersindustrins grunder 

Härnäst följer en kortare beskrivning av de olika led som ingår i processen att 

tillverka papper. Denna studie kommer i första hand att fokusera på de ekonomiska 

aspekterna inom pappersindustrin, men för att förstå vart i produktionskedjan 

effektiviseringsmöjligheter finns beskrivs papperstillverkningens led ytterst kort ur ett 

mer tekniskt synsätt. 

 

Papper är en produkt, förädlad och tillverkad av trä. Träet förädlas sedan till 

pappersmassa, som är den huvudsakliga ingrediensen i papperstillverkningen. Massa 

kan också tillverkas av spån från sågverk, återvunna pappersfibrer och ibland rester 

från både lantbrukssektorn och textilier (Ghosal och Reichert, 2007).  Figur 1 

beskriver de olika processerna i papperstillverkning, från råvara till slutlig 

pappersprodukt. 

 

	
Figur 1 - Översiktsbild för papperstillverkningens olika processer 
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I tillverkningsprocessen av papper kan man kortfattat säga att det finns två stycken 

huvudsakliga varianter av pappersmassa, som senare bearbetas och blir olika slags 

papper. Dessa två typer av pappersmassa är mekanisk- och kemisk massa 

(Energimyndigheten, 2002). Vid tillverkningen av mekanisk massa bearbetas träfibrer 

mekaniskt och mals till massa, medan man vid tillverkningen av kemisk massa 

bearbetas träfibrerna genom att koka dessa i vatten, tillsammans med olika 

kemikalier. Figur 2 visar fördelningen av råvaruanvändningen till den svenska 

produktionen av papper 2011. Totalt producerades det samma år 11,3 miljarder ton 

pappersmassa.  Den kemiska pappersmassan använd främst till att tillverka 

förpackningspapper, tryckpapper och finpapper. Den mekaniska massan används i 

första hand till tidningspapper och mjukpapper. Den mekaniska processen för att 

framställa mekanisk pappersmassa får ses som väldigt energiintensiv, relativt den 

kemiska processen (IVA, 2002). För pappersmassatillverkning är nya fibrer inte den 

enda råvaran, återanvända pappersfibrer används också som komplement till de nya 

fibrerna. Dock är andelen återanvända pappersfibrer i pappersproduktionsprocessen 

bara runt 15 % (Skogsindustrierna, 2012).  

 

	
Figur 2 - Råvaruanvändning vid svensk papperstillverkning 2011 
Källa: Skogsindustrierna 2011 
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Om vi jämför råvarufördelningen i figur två till övriga Europas pappersindustri finner 

vi en liknande fördelning där som Sverige verkar ha en aningen högre del mekanisk 

massa. För den europeiska pappersindustrin produceras 69% kemisk massa och  30% 

mekanisk massa (CEPI statistics, 2011) 4 . Papperstillverkningens upptäckt har de 

grundläggande principerna i tillverkningsprocessen av papper inte ändrats i någon 

större grad. Dock är dagens papperstillverkning en komplex process, för att lättare 

förstå den fundamentala processen kan de huvudsakliga stegen beskrivas, liksom i 

Ghosal och Reichert (2007), som: 

 

Avbarkning, flisning och/eller återanvändning: Som ett första steg i processen 

behandlas timret som har avverkats genom att det får passera en avbarkningsmaskin 

som avlägsnar barken från timret. Vad som följer är att timret sedan blir till flis och 

därefter kokas med kemikalier och vatten, eller genom en mekanisk process mals ner 

och tillsammans med vatten, blir pappersmassa. Återvunna pappersfibrer tillsätts 

pappersmassan under denna process. Innan det gamla papperet tillsätts strimlas det 

och blandas ut med vatten. 

 

Förberedelse av massan: Massan renas och raffineras och bleks för att sedan göras till 

flytande pappersmassa, som även kallas mäld. I denna process tillsätts även färger och 

andra tillsatsämnen. Den flytande pappersmassan är det som sedan pumpas in i 

inloppslådan, där en jämn mängd mäld sedan levereras till pappersmaskinen. 

 

Papperstillverkningen: I pappersmaskinen töms sedan mälden på vatten som 

återanvänds. Kvar blir ett ark av papper som trycks mellan stora cylindrar för att 

avlägsna det kvarvarande vattnet och göra arket slätt och tunt. För att ytterligare 

avlägsna det kvarvarande vattnet körs arken sedan genom upphettade torkcylindrar. 

 

Papper: Resultatet av processen är stora pappersrullar som kan väga upp emot 25 ton. 

En skärmaskin skär sedan rullarna i olika storlekar och pappret är sedan redo för 

marknaden.  

																																																								
4 Denna statistik har redan inkluderat de återanvända returfibrerna i processerna, för att jämföra detta 
fullt ut med figur två är det rimligt att minska procentsatserna för mekanisk och kemisk massa med ca 
15% (vilket generellt brukar beskrivas som graden för återvunna fibrer i papperstillverkning).  Detta 
innebär att för Europas del produceras drygt 60% kemisk massa och drygt 20% mekanisk massa, alltså 
en aningen högre andel kemisk massa än för den svenska pappersproduktionen. 
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2.2 Pappersindustrin i Europa 

Den Europeiska unionen (EU) är den näst största konsumenten av pappersprodukter 

sett ur ett globalt perspektiv. Bara Nordamerika konsumerar mera papper än inom EU 

(Chas-Amil och Buongiorno, 2000). På produktionssidan svarar den europeiska 

pappersindustrin för ungefär 25% av den totala pappersproduktionen i världen (CEPI, 

2012).  Inom Europa skiljer sig produktionsvolymen mellan länderna där Tyskland är 

den största producenten av papper (22%) och där Italien, Frankrike, Sverige och 

Finland, tillsammans med Tyskland, utgjort knappa 70% av den totala produktionen 

under perioden 2000-2010. Figur 3 visar storleken på pappersindustrierna per land 

sett till den totala produktionen av papper i Europa. Pappersindustrin är otvivelaktigt 

en betydande industri i ekonomiska termer och tillika en industri som konsumerar 

stora mängder energi och resurser och därmed blir av stor vikt även i miljö- och 

samhällssynpunkt. 

	

	
Figur 3 - Andel pappersproduktion per land sett till totala pappersproduktionen inom Europa 
Källa: CEPI statistics 2011   
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(0.27 toe/t5) och Italien visar på den minsta energikonsumtionen per enhet producerad 

papper medan Portugal (0.64 toe/t) och Tjeckien konsumerar mest energi inom 

Europa. Figur 4 visar energiförbrukningen för alla de europeiska länder som är 

inkluderade i denna studie.  

 

	
Figur 4 - Energikonsumtion för pappersproduktionen i Europa, (toe/t) 
Källa: CEPI statistics, 2012. 

 

Som det går att utläsa i figur 4 ovan finns det väsentliga skillnader i 

energikonsumtionen per producerad enhet papper. En av anledningarna kan vara 

skillnader i andelen producerad mekanisk- och kemisk pappersmassa mellan länderna. 

Med hänsyn till energikonsumtion får skillnaden mellan att producera mekanisk 

pappersmassa och kemisk pappersmassa ses som stor, för Sveriges del antas en 

relativt hög andel producerad mekanisk massa bidra till en förhållandevis hög 

energikonsumtion (Blomberg m.fl., 2012). Ytterligare en förklaring kan vara den 

relativt billiga elen6 i Sverige. Historiskt sett har det varit billigt med el i Sverige, 

vilket alltså kan vara en anledning till att en högre andel energi förbrukas i den 

svenska pappersindustrin jämfört med resterande Europa (Eurostat, 2012). Historiska 

elpriserna för åren 2003-2012 visas i figur 5.  

																																																								
5 Måttet toe/t står för energi omräknat i motsvarande ton olja, redovisat i tusentals, dividerat på antalet 
ton papper producerat.  
6 El är den främsta energivaran som används i framställandet av papper om man bortser från intern 
tillförsel av biobränslen som kommer från processen av att tillverka papper (SCB, 2013).  
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Figur 5 - Historiska elpriser, 2003-2012. 
Källa Eurostat database 2012 

 

Som noterat har det svenska priset på el varit lägre än genomsnittspriset för EU. 

Elpriserna har varit mer än 20 % lägre i Sverige än för det europeiska genomsnittet 

(Laurijssen m.fl., 2012). För exempelvis Nederländerna konstateras att elpriserna varit 

10% över det europeiska genomsnittet. Tyskland är även de ett land som förbrukar 

lite energi i pappersproduktionen, ser vi till det genomsnittliga elpriset i Tyskland 

jämfört med Sverige har elpriset varit 37% högre i Tyskland än i Sverige under 

samma period. Elpriset är något som antas ha påverkan på användningen av energi 

och därigenom påverka energieffektiviteten för pappersproducenter genom att et högt 

elpris kan ses som incitamentsskapande i att ha en lägre energiförbrukning7.  

 

Inom Europa har utvecklingen inom produktionen av papper visat på en ökning om 

0.44 % per år under 2000-2010 (Odyssee Database, 2012). Det talats om att 

pappersindustrin är en industri som är på nedåtgående då substituten till papper i dess 

olika former, blir allt fler. I motsats till denna tes visar dock prognoser på att en 

ökande konsumtion av papper de närmste tio åren. Den förväntade årliga globala 

konsumtionsökningen av pappersprodukter fram till år 2020 är 3 % (FAO, 2009). En 

ökad framtida konsumtion av papper visar på betydelsen av effektiviseringar av 

pappersindustrin. Inte minst vid ett hypotetiskt ”baseline scenario” där uteblivna 

effektiviseringar kan resultera i ökningar i resurs- och råvaruanvändningen i takt med 

en ökad konsumtion av papper. En ökad konsumtion indikerar ytterligare incitament 
																																																								
7 Denna studie kommer som tidigare nämnts inte inkludera faktorpriser på insatsvaror 
(allokeringseffektivitet). Därför berörs elpriset endast som en faktor som kan vara värd att beakta då 
energikonsumtionen inom europeiska pappersindustrin studeras i figur 3. 
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till kostnadsbesparingar för företagen i industrin genom effektiviseringar, samtidigt 

som en effektivisering troligtvis kan minska den ökande framtida användningen av 

råvaror och resurser.   

 

Andra insatsfaktorer i pappersproduktion 

Pappersindustrin är förutom energiintensiv även en kapitalintensiv industri. För 

papperstillverkare är det inte ovanligt att det finns kapital på $100 000 per anställd 

(Ghosal och Reichert, 2007). För den svenska pappersindustrin kan det hävdas att 

kapitalintensiteten är mycket hög. I genomsnitt står den svenska pappersindustrin för 

15-20 procent av hela den svenska tillverkande industrins investeringar. De största 

förklaringarna som nämns är att pappersindustrin är en högteknologisk industri med 

produkter med högt kunskapsinnehåll (Skogsindustrierna, 2014). Jämfört med den 

genomsnittliga kapitalintensiteten för hela den svenska tillverkningsindustrin har 

pappersindustrin en 3.5 gånger högre kapitalintensitet (Bergman och Johansson, 

2002). Andra faktorer som används för att producera output är som tidigare beskrivet 

arbetskraft och råvaror. De råvaror som används består i stora drag av två olika slag, 

nämligen rundvirke för pappersproduktion eller återanvända pappersfibrer (se figur 

1). Fördelningen dem emellan är att återvunna pappersfibrer idag utgör ca 15%, 

rundvirke utgör således den resterande delen om 85% (Skogsindustrierna, 2011). 

Konsumtionen av rundvirke (insatsfaktorn material) för den Europeiska 

pappersindustrin visar på en ökning för 2002-2009 i figur 6 nedan. Då även den totala 

produktionen av papper ökat under samma period kan ökningen i materialanvändning 

i produktionen rimligtvis bero till stor del på den totala produktionsökningen. 
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Figur 6 – Genomsnittlig europeisk rundvirkesproduktion 2002-2009. 
Källa: Eurostat  

	
Arbetskraften som insatsvara i pappersproduktionen mäts i huvudsak i antalet 

anställda inom industrin. Denna andel har under perioden minskat både för Sverige 

och det europeiska genomsnittet. Antalet anställda arbetare i pappersindustrin i 

Sverige och Europa redovisas i figur 6.  

 

	
Figur 7 - Antalet anställda inom pappersindustrin i Europa, 1991-2010. 
Källa: CEPI statistics 
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produktionen av papper i Europa under samma tidsperiod kan en förklaring vara att 

det endera skett en effektivisering av produktionen, eller en substitution från 

arbetskraft till andra insatsfaktorer. En anledning som påvisas i Söderholm och 

Lundmark (2004) är att den teknologiska utvecklingen inom industrin möjliggjort 

stora kostnadsbesparingar för arbetskraft. Driftkostnaden per anställd är något som 

tenderar att sjunka med storleken för pappersproduktionen, högre 

produktionskapacitet med större pappersmaskiner förknippas med endast ett fåtal 

ytterligare arbetare (Söderholm och Lundmark, 2004). Kapital får anses som en 

alltmer betydande insatsfaktor för pappersproduktionen liksom energi, dock medan 

arbetskraft utgör en allt mindre produktionsfaktor. 

2.3 Energieffektiviseringar i pappersindustrin 

Med utgångpunkt i den svenska och europeiska pappersindustrin avser detta avsnitt 

kort beskriva i vilken riktning forskning och utveckling skett inom området för 

energieffektiviseringar som berör pappersindustrin. Med bakgrund av de Europeiska 

klimatpolitiska målen antogs av Sveriges Riksdag år 2009 en rad mål som ämnar 

föregå de av EU uppsatta målen. Sverige har som land beslutat att minska utsläppen 

av växthusgaser med 40% jämfört med 1990 års nivåer, andelen förnyelsebar energi 

ska vara minst 50% av den totala energianvändningen, samt  att energianvändningen 

ska vara 20% effektivare jämfört med 1990 års nivåer (Energimyndigheten, 2013). 

För att motivera dessa högt uppsatta mål argumenteras det från svenskt håll att målen 

stimulerar teknisk utveckling, ökar konkurrenskraften, ger nya arbetstillfällen samt att 

det ger Sverige mer inflytande i de internationella miljöförhandlingarna (KI, 2012)..  

Ett styrmedel som applicerats på den svenska energiintensiva industrin är det svenska 

PFE-systemet8. PFE-systemet introducerades 2005 och har som mål att effektivisera 

den svenska användningen av energi i industrin. Mer specifikt innebär PFE att företag 

inom industrin har möjlighet att få en skattereduktion på den använda energin, ifall de 

kan visa på åtgärder för att effektivisera deras energianvändning (Energimyndigheten, 

2013).   

 

Bakgrunden till PFE var det direktiv från EU där det beslutades om att höja skatten på 

energi 2004 (Energimyndigheten, 2013).  Skatten höjdes till 5 SEK per MWh (0.5€ 

per MWh) på industrirelaterad el (Blomberg m.fl., 2012). Direktivet ger företagen 

																																																								
8 PFE står för Programmet För Energieffektivisering 
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möjligheten att få skattereduktioner ifall dessa kan påvisa åtgärder för att effektivisera 

deras användning av energi. I Europa har hela 260 policyer riktade mot 

energieffektivisering föreslagits för den europeiska industrin (i vilken 

pappersindustrin ingår) (ADEME, 2009a). Av dessa har 180 policyer och regleringar 

har antagits och implementerats (ibid). Av dessa är nästan 70% antagna under de tio 

senaste åren. För EU i sin helhet argumenteras det inte sällan att EU ETS är den i 

särklass mest betydelsefulla och incitamentsskapande policyn för att minska utsläpp 

och öka energieffektiviseringar av den europeiska (ibid).  

 

Energiskatter är något som har förespråkats av EU för dess mångsidiga fördelar i att 

det ger incitament till att minska vår påverkan på miljön, samtidigt som en höjd 

skattesats på energi ger möjligheter att minska arbetslöshet genom att beskatta arbete 

mindre (Eurostat, 2013). För åren 2004-2008 minskade skattesatsen för energi 

långsamt för EU-medlemsländer, dock har skattesatsen börjat öka igen från år 2009. 

En högre energiintensitet bland medlemsländerna kan vara en anledning till att 

skattesatserna börjat stiga igen. Då energiintensiteten bland medlemsländerna börjar 

stiga kan det misstänkas att energi är för billigt för att uppnå de uppsatta målen, en 

höjd skattesats ger kostnadsbesparande incitament i form av energireduceringar hos 

producenterna (Eurostat, 2013) 

 

Det finns idag brister för hur dessa, av både EU och Sveriges Riksdag, uppsatta målen 

utvärderas. Detta konstateras av OECD i deras utvärdering av den svenska 

klimatpolitiken och det konstateras även att det finns ett behov av förbättring i 

utvärderingarna och uppföljningen av uppsatta klimatmål, framförallt förbättringar 

genom att tillsätta fler oberoende utvärderingar (OECD, 2011c).  Problemet med att 

inte genomföra oberoende utvärderingar av de uppsatta miljömålen är att det blir svårt 

att förhålla sig kritiskt till resultaten ifall samma myndigheter både sätter målen och 

utvärderar dessa (KI, 2012). För att utvärdera policyer, regleringar och satsningar på 

forskning och utveckling inom effektiviseringar inom energi och andra insatsfaktorer 

för den europeiska pappersindustrin, är en oberoende studie likt denna motiverad.  För 

att kunna föra en bra klimat- miljöpolitik krävs utvärdering och analys av olika 

policyer och regleringar, både innan och efter att dessa policyer och regleringar 

implementeras (KI, 2012).   
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3. LITTERATURÖVERSIKT 

	

	

	

3.1 Sökstrategi för relevant litteratur 

Litteratur som infogats i denna översikt är litteratur som dels avser beröra olika metoder för 

att mäta effektivitet för pappersindustrier och dels studier som ger förklaringsfaktorer till 

variationer i effektivitet.  Strategin för litteratursökningen har gått ut på att; 1) finna litteratur 

som mäter effektiviteten för pappersindustrin, 2) finna litteratur som ämnar förklara 

skillnader i effektivitet på pappersindustrin samt 3) finna litteratur som förklarar skillnader i 

effektivitet för andra områden än pappersindustrin specifikt. För att finna relevant litteratur 

har flera databaser används, dessa är Googlescholar, LUCIA samt Elsevier. Sökningen i 

databaserna har i mångt och mycket grundats på nyckelord. Nyckelord som använts har i 

urval varit: DEA, non-parametric, efficiency, technical efficiency, pulp and paper industry, 

efficiency determinants och efficiency drivers. En annan strategi för att finna litteratur har 

varit att studera referenslistan på redan funna relevanta studier. 	

3.2 Centrala effektivitetsstudier inom pappersindustrin 

Geografiskt sett är mycket av den tidigare forskningen inom effektivitet, för just 

pappersindustrin, i huvudsak applicerad på den Nordamerikanska pappersindustrin och 

pappersindustrin i de nordiska länderna (Blomberg m.fl., 2011; Hseu och Buongiorno, 2004; 

Bruvoll m.fl. 2003; Nyrud och Bergseng, 2002; Nyrud Baardsen, 2002; Hailu och Veeman, 

2001; Brännlund m.fl., 1998; Hetemäki, 1996).  Majoriteten av effektivitetsstudierna inom 

pappersindustrin använder sig av  

 

Forskning med utgångspunkt i icke-parametriska effektivitetsstudier är idag vida använda 

inom olika forskningsområden, fokuserar vi däremot på icke-parametriska effektivitetsstudier 

inom skogs- och pappersindustrin får litteraturen dock anses som relativt begränsad i omfång 

tunn (Diaz-Baltiero, 2006; Nyrud och Bergseng, 2002; Hseu och Shang, 2005).  

 

Då denna studie även estimerar drivkrafterna bakom effektivitetskillnader i pappersindustrin 

är det relevant att inkludera tidigare litteratur som både mäter effektivitet och estimerar 
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drivkrafter bakom effektivitetskillnader.  Tvåstegsstudier som både mäter effektivitet och 

försöker förklara skillnader, är inom pappersindustrin idag sällsynt. Diaz-Baltiero (2006) och 

Nyrud och Bergseng (2002) är två studier som på en företagsspecifik nivå försöker finna 

förklaringar till deras tidigare uppmätta effektivitetsmått inom skogsbaserade industrier. 

Litteratur som likt denna studie använder sig av industrispecifik data 9   istället för 

företagsspecifik, har för pappersindustrin ännu inte hittats av författaren. I denna studie 

kommer industrispecifika data att användas. 

 

Tabell 1 ger en övergripande bild av den litteratur som är mest relevant för ämnet 

effektivitetsstudier inom pappersindustrin.  Tabellen ger dels en överblick på studier som 

mäter effektiviteten på pappersindustrin samt studier som estimerar drivkrafter bakom 

effektivitetsskillnader för pappers- och skogsindustrin.  Tabellen är uppdelad i två kategorier 

där den första kategorin täcker studier som använt sig av icke-parametriska studier för att 

mäta någon form av effektivitet på pappersindustrier, eller nära besläktade industrier till 

pappersindustrin, exempelvis andra träbaserade industrier.  Del två av studie inkluderar även 

de studier som med olika metoder försökt att finna förklaringsfaktorer till en uppmätt 

effektivitet på pappersindustrier eller närbesläktade industrier. Dessa studier utgörs ofta av en 

tvåstegsanalys, där det första steget blir att mäta effektivitet och där det andra steget är att 

finna förklaringar till skillnaderna i denna uppmätta effektivitet, oftast med hjälp av en 

ekonometrisk ansats. 

 

																																																								
9	Med industrispecifik data menas här ett lands aggregerade data för en specifik industri. I vårt fall är 
industridata aggregerat för en hel pappersindustri för varje land.	
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LITTERATURÖVERSIKT 

 
Tabell 1 – Centrala studier 

 CENTRALA EFFEKTIVITETSSTUDIER GÄLLANDE PAPPERSINDUSTRIN 

FÖRFATTARE METOD OMRÅDE DATA OCH BEGRÄNSNINGAR I DATA  RESULTAT 

Hseu och 
Shang (2005) 

DEA Papper- och 
pappersmassa-
industrin i 
OECD. 

17 medlemsländer inom OECD. 
Industridata för insatsfaktorer är 
kapaciteten för pappersmassa-
tillverkning, kapacitet för 
papperstillverkning samt antalet 
anställda inom pappersindustrin. 
Produktionsdata är 
produktionsvolymen av papper samt 
produktionsnivån av pappersmassa.  

Malmquist-index visar att för det senaste decenniet har 
förändringen i effektivitet för länder i OECD varierat 
från 	0.9% till 2.4%. Sverige visade upp en 
effektivitetsförbättring med 1.5% under perioden.   

Hailu och 
Veeman 
(2001) 

DEA Kanadensiska 
pappers- och 
pappersmassa-
industrin. 

Tidsseriedata från den Kanadensiska 
pappers- och pappersmassaindustrin 
för perioden 1959-94. 
Företagsspecifik data för 
insatsfaktorer är arbetskraft, kapital, 
energi och material. Även oönskad 
produktion i form av utsläpp från 
produktionen är inkluderat.  

Studien visar att produktivitetsförbättringen är större i 
de fall där oönskat utsläpp i produktionen integrerats i 
modellen än den mer traditionella modellen som inte 
integrerar oönskade utsläpp i produktionen.  Studien 
visar även att ineffektivitet i produktionen 
sammanträffar under perioder med oljekriser och 
makroekonomisk recession. 
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Blomberg 
m.fl. (2012) 

DEA för att 
mäta energi-
effektivitet i 
pappersprodukti
onen. 

Svenska 
pappersmassa-
industrin 

Företagsspecifik data begränsas till 
32 pappersbruk för åren 1995-2005. 
Insatsfaktorer; Arbetskraft, Energi. 
Produktion; pappers och 
pappersmasseproduktion.  
Företagsspecifik data. 

Resultaten pekar på att energianvändningen varit i det 
närmast oförändrad under den studerade tidsperioden, 
vilket förklaras med att effektiviseringen i 
elektricitetsintensiva industrier oftast kommer från ny 
teknisk utrustning vid nyinvesteringar. 

Ray (2012)  DEA för att 
mäta 
effektivitets-
utveckling. 
Ekonometri för 
att justera 
effektivitets-
poäng för 
cykliska 
variationer. 

Indiska 
pappers- och 
pappersmassa-
industrin. 

Tidsseriedata på företagsnivå under 
åren 1976-2007, från 28 indiska 
pappersproducenter. Insatsfaktorer: 
Arbetskraft, kapital och material 
(där energiförbrukningen 
inkluderas). Industridata: 
produktionsvärdet på 
pappersproduktion. 

Resultatet delas upp i två tidsperidoer, före och efter 
liberaliseringen av Indiens pappers- och 
pappersmassaindustri. Det visar att efter brytpunkten 
har effektiviteten minskat. Justerat för cykliska 
variationer uppvisas en liten skillnad i effektivitet, sett 
över hela tidperioden.  

Bruvoll m.fl. 
(2003) 

Jämförelse för 
DEA inklusive 
och exklusive 
miljöpåverkande 
faktorer.  

Norska 
pappers- och 
pappersmassa-
industrin.  

Företagsspecifik data från 22 Norska 
pappersbruk för åren 1992-2000. 
Insatsfaktorer är Arbetskraft och 
kapital. Produktionsdata är 
produktionen av papper samt tre 
former av miljöfaktorer som 
inkluderats.  

Att inkludera miljöfaktorer både ökar och minskar 
effektiviteten jämfört med effektivitetsmått som 
exkluderar miljöfaktorer. En förklaring kan vara att 
regionala miljöfaktorer är lättare påverka än globala 
(ex. CO2). Sett till den tekniska effektiviteten finns 
även en potentiell minskning med 10% för alla 
insatsvaror utan att produktionen reduceras. 
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CENTRALA STUDIER SOM ESTIMERAR FÖRKLARINGSFAKTORER TILL EFFEKTIVITETSSKILLNADER FÖR PAPPERSINDUSTRIN 

FÖRFATTARE METOD OMRÅDE DATA OCH BEGRÄNSNINGAR I DATA RESULTAT 
Diaz-Baltiero 
m.fl. (2006) 

DEA och Tobit-
regression 

Spanska trä-
baserade 
industrier. 

Tidsseriedata från ett intervall med 
143-171 företag under år 1998-2001. 
Insatsfaktorer; antal anställda, eget 
kapital i företaget, lån, FOU utgifter 
samt FOU partnerskap. 
Produktionsdata; omsättning, resultat 
före skatt, patent, produktinnovation 
samt innovationsprocesser.  

Utifrån de effektivitetspoäng som studien redovisar 
verkar variablerna för patent och innovationsprocesser 
ha en påverkan på effektivitetskillnader, om än relativt 
liten. Utgifter för FOU inom pappersindustrin är en 
signifikant förklaringsvariabel. 

Nyrud och 
Bergseng 
(2002) 

DEA och Tobit-
regression 

Norska 
träindustrin. 

Företagsspecifik data från 200 
norska sågverk under tidperioden 
1974-1991. Data för insatsfaktorer 
arbetskraft, kapital, energi och 
material.  

Under den studerade tidsperioden uppvisar de mindre 
sågverken en lägre effektivitet än de större. Detta är 
något som styrks av Tobit-regressionen där storlek är 
en förklarande variabel för effektivitet.  

Ghosal och 
Reichert 
(2009) 

OLS-regression 
för att finna 
variablers 
påverkan på 
produktivitet. 

Globala 
pappers-
industrin  

Företagsspecifik data för 19 olika 
pappersbruk och för 11 olika 
oberoende variabler, bland annat 
FOU utgifter och antal patent. Data 
är baserad på tiden 1995-2004. 

Innovation för moderniseringar i pappersbruk och 
kapitalintensitet är variabler som har högre 
förklaringsgrad på effektiviteten än mer traditionella 
innovationsfaktorer. Anledningen kan vara den låga 
FOU intensiteten sett till företagens omsättning.  
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Centrala studier om insatsvaror för effektivitetsmätningar på pappersindustrin 

Hseu och Chang (2005) har tidigare undersökt och mätt effektiviteten och dess 

förändring över tiden för pappersindustrierna i 17 länder inom OECD, med hjälp av 

DEA och utifrån det konstruera ett Malmquist-index över åren 1991-2000. Liksom 

denna studie tillämpar Hseu och Shang (2005) DEA, där varje land utgör en specifik 

beslutsenhet, istället för att som majoriteten av litteraturen inom DEA-metoder 

använda sig av företagsspecifika data (Hailu och Veeman, 2001; Diaz-Baltiero, 2006; 

Blomberg m.fl. 2012; Bruvoll m.fl., 2003; Ray, 2012). I Hseu och Shang (2005) 

framkommer det ett par viktiga antaganden; för det första ges där en bild av vilka 

insatsvaror och produktionsformer som anses vara viktiga att ta i hänsyn för att mäta 

effektiviteten i pappersindustrin. De presenterar produktionskapaciteten för 

pappersindustrin och antalet anställda inom pappersindustrin som insatsfaktorer. 

Produktionen av papper anges av den producerat papper, mätt i ton. 

Produktionskapaciteten fungerar här som en approximering för kapital och antalet 

anställda mäter arbetskraften. Resultatet från deras studie visar på att effektiviteten 

inom pappers- och pappersmassa-industrin varierar från att ha ökat med 2.4% i Japan 

till att ha minskat med 0.9% i Schweiz. I en DEA-studie från Ray (2012) på 

produktivitetsförändringen för den indiska pappersindustrin under åren 1976-2007 

används data på industrinivå istället för landspecifik industridata. Liksom Hseu och 

Shang (2005) används även här arbetskraft och kapital som data för insatsfaktorer. 

Vad som påpekas är att mycket av den tidigare litteraturen, över icke-parametriska 

studier som ämnar mäta effektiviteten eller förändringen i effektiviteten över tiden 

inom pappersindustrin, fokuserat på att endast inkludera arbetskraft och kapital som 

enda insatsfaktorer. Ray (2012) hävdar att ett än mer realistiskt antagande vore att 

även inkludera insatsfaktorer på kortare sikt, och har därför inkluderat material som 

en ytterligare inputfaktor. Även Bruvoll m.fl. (2003), som undersöker effektiviteten 

för den norska skogs- och pappersindustrin med inkluderade miljöutsläpp, använder 

data för insatsvaror i form av arbetskraft, kapital, energi och material. Hailu och 

Veeman (2001) som gör en studie av effektiviteten på den kanadensiska 

pappersindustrin med inkluderade utsläpp i produktionen, använder även de 

arbetskraft, kapital, energi och material som insatsfaktorer. En liten annorlunda ansats 

förs i Diaz-Baltiero m.fl. (2006) där företagsspecifik data från spanska 

pappersindustrin utgörs av ekonomiska nyckeltal för pappersföretagen istället för 

tidigare nämnda studier där data för insatsfaktorer grundas i kvantiteter för 
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pappersproduktionen. Produktionsvolym i studien består av pappersföretagens 

omsättning och resultat. Blomberg m.fl. (2012) utvärderar det svenska PFE-systemet 

med hjälp av att applicera DEA på den svenska pappersindustrin. Studien ämnar 

undersöka om användningen av elektricitet har blivit mer effektiv. Data är på 

industrinivå från 32 pappersbruk under åren 1995-2005. Kvantitativ data på 

insatsfaktorer och produktionsvolym används, där insatsfaktorer förutom arbetskraft 

även inkluderar energianvändning. Produktionen mäts av produktionsvolymen av 

papper.   

 

Blomberg m.fl. (2012) gör även en intressant och för denna studie viktig slutsats, 

nämligen att teknisk effektivitet och energieffektiviseringar inom pappersindustrin 

ofta är förknippade med investeringar i ny teknologi. En del av den effektivitet som 

mäts, framförallt med fokus på energieffektivitet, kan därför representera ekonomiskt 

ineffektivitet i kapitalomsättning istället för att reflektera ineffektivitet i 

energianvändning i pappersproduktionen. Detta är något Blomberg m.fl. (2012) finner 

är ett rimligt antagande för den svenska pappersindustrin och för det svenska 

energieffektiviseringsprogrammet PFE.  Detta kan vara ett resonemang som är värt att 

ha i åtanke när resultaten för denna studie presenteras. 

3.3 Tidigare litteratur avseende förklaringsfaktorer till effektivitet i 

pappersindustrin och andra industrier 

Tidigare forskning och litteratur visar på att bland annat FoU utgifter och ekonomisk 

frihet är faktorer som har en förklaringsgrad till graden av effektivitet. Även nivån av 

energiskatter är en faktor som under tidigare forskning haft en förklaringsgrad till 

effektivitetsskillnader.  Tvåstegsstudier som både använder DEA och kvantifierar 

förklaringsfaktorer till effektivitetsskillnader är i majoritet gjorda för andra områden 

än pappersindustrin. Följande del av litteraturöversikten ger en bild av den tidigare 

forskning som både är rena tvåstegstudier men även en bild av forskning som är gjord 

i syfte av att kvantifiera förklarande faktorer till effektivitet. Inte nödvändigtvis är all 

denna forskning utförd för pappersindustrin, syftet är att inkludera litteratur som 

använder sig av olika förklaringsfaktorer för att förklara effektivitetsskillnader på ett 

mer generellt plan.  
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3.3.1 Forskning och utveckling  
Diaz-Baltiero (2006) är en av få studier som ämnar förklara effektivitetsskillnader 

som ett andra steg i en tvåstegsstudie. De drivkrafter som författarna nämner är 

framförallt av forskning och utvecklingskaraktär. Exempelvis antas 

innovationsbenägenheten och innovationsprocesser vara faktorer som driver på den 

spanska trä- och pappersindustrin till att bli effektivare. Diaz-Baltiero (2006) finner 

att FoU utgifter är en signifikant variabel som kan sägas påverka effektiviteten för 

pappersproduktionen. Förutom i Diaz-Baltiero (2006) studeras forskning och 

utveckling som en potentiell förklaringsvariabel till effektivitet även i Ghosal och 

Reichert (2009). FoU är här en variabel som kan förklara en del av effektiviteten, 

dock är det inte den mest betydelsefulla enligt Ghosal och Reichert (2009). Äldre 

studier menar också på att det vanligtvis bör antas ett positivt samband för FoU och 

effektiviteten inom skogs- och pappersindustrin (Mansfield, 1984; Bullard och Straka; 

1986). En lite nyligare studie av Munn m.fl., (1998) över skogsorienterade industrier, 

finner ett negativt samband mellan forskning & utveckling på kort sikt och ett positivt 

samband på lång sikt.  

 

Trots att FoU inte otvivelaktigt kan sägas vara en stark förklarande faktor till 

effektivitet argumenteras det från ett bred front att  FoU är en faktor som anses leda 

till en ökning/förbättring i produktionstekniker och således bidra till en ökad 

effektivitet (Cohen och Levin, 1989; Griliches, 1984; Das och Alavalapati, 2003).  

För en energiintensiv bransch där en stor kostnadsandel relaterar till energi finns det 

anledning att anta att en stor del av investeringarna för FoU är riktade till 

energieffektiviseringar (Lindmark m.fl., 2011).  I motsats till den mer generella 

åsikten om att satsningar på FoU bör leda till effektiviseringar menar Thollander och 

Ottoson (2008) samt Gillingham (2009) att FoU är utav den karaktären att det lider 

utav under investeringar eller med andra ord ”FoU-läckage”. Med detta menas att 

enskilda företag oftast inte kan tillgodoräkna sig hela ”vinsten” av satsningarna på 

FoU. Anledningen till detta hävdas av de ovan nämnda författarna vara att 

informationen kring forskning för exempelvis effektiviseringsprocesser eller ny 

teknologi har en allmännyttig karaktär. Detta stöds även empiriskt då studier visar att 

avkastningen av FoU ibland kan vara hälften så liten för ett företag än för samhället.  
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För andra industrier än skogsbaserade industrier, studerar Badunenko m.fl., (2008) 

förklaringsvariabler till den tekniska effektiviteten för hela den tyska industrin. FoU 

är här en förklaringsvariabel som uppvisar en låg förklaringsgrad med ett negativt 

tecken framför koefficienten. Författarna föreslår, precis som Helpman (1992) gör i 

en tidigare studie, att en möjlig förklaring är att där kan finnas en påtaglig 

tidsförskjutning mellan utgifterna för FoU och de påvisade resultaten. Resonemanget 

som föreligger är att FoU utgifterna endast representerar ökade kostnader i när dessa 

implementeras och därmed reducerar effektiviteten den nuvarande tidsperioden. 

Resultatet och avkastningen av satsningarna på FoU visas först i senare tidsperioder 

(Badunenko m.fl., 2008). På grund av begränsad data är tidsförskjutningar inget 

Badunenko m.fl. (2008) testar för i deras studie.  Även i Geller m.fl. (2006) i en studie 

om OECD-ländernas satsningar på energieffektivitet under de 30 senaste åren, 

påpekas att FoU aktiviteter kan kräva flera år att återbetala sig.  

 

3.3.2 Ekonomisk frihet 
För studier som inte nödvändigtvis utförts på pappersindustrin argumenteras det för 

att potentiella förklarande variabler till effektivitetskillnader kan vara FOU, 

konkurrensvariabler, regleringar och policyer samt variabler som beskriver 

strukturella förändringar (Gumbau-Albert, 2002). Som ofta nämns i ekonomisk 

litteratur får konkurrens och fria marknader generellt anses som incitamentskapande 

till effektivitet och ekonomisk tillväxt (Dawson, 1998; Adkins m.fl., 2002). I Adkins 

m.fl. (2002) och även i Maroney och Lovell (1997) har index på ekonomisk frihet10 

använts som en viktig förklaringsvariabel till att förklara effektivitetsskillnader länder 

emellan. Konkurrens är en variabel kan förklaras ha påverkan på effektiviteten då 

brist på konkurrens avlägsnar pressen på företag att implementera ny teknologi, 

avlägsna organisatorisk slapphet samt att förbättra effektivitet (OECD, 1996; Lovell, 

1993; Hay och Liu, 1997).   

 

3.3.3 Energiskattenivå 
I en studie för OECD-ländernas satsningar på energieffektivisering de senaste 30 åren 

av Geller m.fl. (2006) presenteras nivån på energiskatt som en policyvariabel med en 

signifikant förklaringsgrad för energieffektiviteten.  Här påvisas en negativ 

																																																								
10	För ett mer ingående resonemang om ekonomisk frihet se Gwartney m.fl. (2012)	
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priselasticitet för efterfrågan på energi, vilket leder till större incitament för 

energibesparingar hos företag. Speciellt skulle energiskatter leda till signifikanta 

effektiviseringar om intäkterna från energiskatterna återinvesteras i 

energieffektiviseringsprogrammen menar Geller m.fl., 2006. I Ruth och Davidsdottir 

(1997) leder energiskatt och koldioxidskatt till en effektivisering för den amerikanska 

pappers- och pappersmassaindustrin. Dess främsta anledning är att en skatt på 

energianvändningen i en industri som är energiintensiv snabbt resulterar i kostnader 

för pappersföretagen, varför dessa får incitament till att energieffektivisera sin 

produktion (ibid). Mer generellt kan det argumenteras att skatter och avgifter 

kopplade till energianvändning implementeras med målet att skapa incitament att 

minska energianvändning, eller främja program för energieffektivisering (Price m.fl., 

2005).  I Gillingham m.fl. (2009) föreslås bland energiskatt som ett kostnadseffektivt 

policyinstrument för att uppnå en högre grad av effektivisering inom energi.  

3.4 Slutsatser av tidigare litteratur 

Majoriteten av den tidigare litteraturen för att mäta effektiviteten för pappersindustrin 

är ifrån industri- och företagsspecifik data. Huvudsakligen är litteraturen även 

uppdelad till att endera enbart mäta effektivitet under olika förutsättningar. Detta 

motiverar att studera produktionen på ett större plan och mäta hur effektiviteten har 

utvecklats för pappersindustrierna i de europeiska länderna, samt att visa på vilka 

faktorer som påverkar och driver skillnader i den uppvisade effektiviteten, eller 

ineffektiviteten. Denna studie kommer därför, liksom Hseu och Shang (2005) anta 

hela länders pappersindustrier som beslutsenheter. Insatsfaktorer i en DEA baserad 

studie för att mäta effektiviteten kommer vara arbetskraft, kapital, energi och material 

vilket är faktorer som generellt används i tidigare litteratur exempelvis i Hseu och 

Shang (2005); Hailu och Veeman (2001); Bruvoll m.fl. (2003); Ray (2012); Blomberg 

m.fl. (2012).  

 

Studier som ämnar förklara effektivitetsskillnader är sällsynta för pappersindustrin. 

Diaz-Baltiero (2006), Ghosal och Reichert (2009) är några av de nyare studier som 

testar FOU som en möjlig förklaringsvariabel till effektivitet. Äldre studier som också 

studerar FOU som en innovationsvariabel med inverkan på effektiviteten är 

Mansfield, (1984) Bullard och Straka (1986), Munn m.fl. (1998). Resultaten är inte 

helt enhetliga och både positiva och negativa samband är funna. I Badunenko m.fl. 
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(2008) och i Helpman (1992) antyds det att en tidsförskjutning finnas, varför ett 

negativt samband mellan FOU och effektivitet inte ter sig ologiskt. En bred och 

relativt erkänd litteratur hävdar dock att FOU generellt leder till förbättrade produkter, 

minskade kostnader och därigenom högre effektivitet, framförallt på längre sikt 

(Cohen och Levin, 1989; Griliches, 1984). Tidsförskjutning för FOU utgifter 

gentemot uppvisad effektivisering är något som kommer testas för i denna studie. För 

FOU utgifter utan någon tidsförskjutning förväntas ett negativt samband gentemot 

effektivitet, för tidsförskjutningar i variabeln FOU utgifter förväntas därför tecknet 

skifta till positivt.  Även om den generella åsikten bland tidigare forskning är att 

satsningar på FoU påverkar effektivitet bör vi ha i åtanke att FoU kan vara av en mer 

allmännyttig karaktär varför underinvesteringar kan förekomma och på så vis kanske 

FoU inte är en naturlig variabel för att förklara effektivitet, utan externa styrmedel. 

 

Ekonomisk frihet är en variabel som, enligt tidigare litteratur, ekonomisk teori och 

antagande om konkurrens på insatsfaktormarknader, får antas ha en påverkan på 

effektiviteten (OECD, 1996; Lovell, 1993; Hay och Liu, 1997; Adkins m.fl., 1998; 

Maroney och Lovell, 1997). Ett högre indextal på ekonomisk frihet förväntas ha en 

positiv inverkan på effektivitet eftersom ett högre indextal associeras med ett högre 

konkurrenstryck på produktmarknaden, vilket i detta fall kommer vara den europeiska 

pappersindustrin. Ett ökat konkurrenstryck innebär att företag och aktörer inte har 

”råd” att vara ineffektiva vilket antyder att högre ekonomisk frihet ger kraftigare 

incitament till effektiviseringar (Dawson, 1998; Adkins m.fl., 1998).  För denna 

studie kommer ekonomisk frihet inkluderas för att estimera till vilken grad 

skillnaderna i detta indextal påverkar effektiviteten på pappersindustrin i olika länder.  

 

Energiskattenivån i denna studie antas som en förklaringsvariabel till 

effektivitetsskillnader. En högre nivå av energiskatter från tidigare litteratur och 

ekonomisk teori (Ruth och Davidsdottir, 1997; Price m.fl., 2005) får anses ha ett 

positivt samband med effektivisering. En högre energiskattenivå betyder ökade 

kostnader för företagen, varför incitament till effektiviseringar skulle uppstår.  

 

De mer generella slutsatser vi kan dra ifrån tidigare forskning och litteratur är att 

effektivitetsskillnader oftast existerar och därigenom även motiv att finna förklaringar 

till skillnaderna. Ett annat intressant resultat är att avståndet mellan den effektiva 
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fronten och de övriga beslutsenheterna i många av studier verkar vara ganska 

oförändrat över de uppmätta tidsperioderna, man kan inte direkt hävda att de 

studerade länderna närmar sig fronten utan att även denna flyttar sig. Ytterligare 

resultat som är viktiga att reflektera över är att FoU:s påverkan på effektivitet inte är 

ett entydigt resultat utan där verkar det finnas teorier som både föreslår positiv-, 

negativ- eller ingen påverkan alls. Likaså verkar tidigare forskning visa resultat på att 

konkurrens och höjda energikostnader hjälper till effektiviseringen. 
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4. TEORI 

	

	

	

	

4.1 Ekonomisk effektivitet och neoklassisk produktionsteori 

Ekonomisk effektivitet är ofta definierat som och existerar när resurser allokeras på 

ett sätt där ingen aktivitet kan öka utan att en annan aktivitet tvingas minska (Snyder 

och Nicholson, 2010). Detta tillstånd kallas även för ”pareto jämvikt” ska uppstå 

krävs således att produktion sker under effektivitet. Att mäta effektivitet utgår i i 

någon mån från produktionen av en vara med begränsade resurser. Klassisk 

produktionsteori beskriver just detta, hur vi producerar en vara med ett visst antal 

insatsvaror. I följande teoriavsnitt kommer därför också klassisk produktionsteori 

beskrivas ytligt, för att lättare ge förståelse för användningen av DEA som mätmetod 

för effektivitet samt att öka förståelsen för valen av insatsfaktorer till 

pappersproduktionen.  

	
Effektivitet är ett mått som kan användas för att analysera ekonomisk prestation för 

ett antal utvalda beslutsenheter. Neoklassisk produktionsteori beskriver 

produktionsprocessen och under vilka antaganden produktion föreligger. Den 

generella produktionsteorin kan sedan både den producerade varan insatsvarorna och 

den funktionella formen av en produktionsfunktion anpassas till det aktuella 

optimeringsproblemet. Nedanstående beskrivning av den mer generella 

produktionsprocessen följer Blomberg och Jonsson (2007): 

 

 Produktionsprocessen för en produktionsenhet  antas vara representerad av 

följande generella produktionsfunktion: 

 

, ,         (1) 
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Där  är volymen av produktion och  är en vektor av möjliga insatsfaktorer.  

Variabeln  representerar en vektor av halvfasta insatsfaktorer 11  och  

representerar både den fysiska teknologin och det teknologiska kunnandet tillgängligt 

i tidsperiod .  Produktionsfunktionen  i (1) antas att vara dubbelt kontinuerligt 

deriverbar, ökande och konvex med hänsyn till  . Om produktionen  är maximerad 

givet ,  och  råder teknisk effektivitet.  I detta fall är den maximala 

produktionen uppnådd givet både rörliga och halvfasta insatsfaktorer och den givna 

teknologi. Om dualism antas för produktionsfunktionen kan kostnadsfunktionen 

representera vår teknologi och definieras enligt följande: 

 

 , ,
0
	 , : ∈     (2) 

 

Där  är en vektor av positiva priser för de rörliga insatsfaktorerna och utgör 

tillsammans med  (  den inre produkten av insatspriser och 

produktionskvantitet. beskriver uppsättningen av alla möjliga kombinationer 

insatsfaktorer som krävs för att producera . Det bör nämnas att ekvation (2) antas 

vara ökande i  och  samtidigt som homogenitet av första graden och även 

konkavitet i  antas. Detta ger ekvation (2) möjligheten att representera den 

minimerade kostnaden för att producera en given produktionsvolym över en given 

tidsperiod och givna priser på insatsfaktorer. Givet dessa antaganden om 

kostnadsminimering, definierar kostnadsfunktionen (2) den absoluta generella 

effektiviteten för en produktionsenhet. Skillnaden mot ekvation (1) är att ekvation (2) 

antar exogena insatsvarupriser och att konkurrenstryck antas råda på 

insatsvarumarknaden. Oavsett vilket angreppssätt som väljs, (1) eller (2), antas 

företag reagera optimalt mot förändringar i dess omgivande miljö, givet deras mål. 

Konkurrensen på marknaden är i det här fallet en variabel som antas för att företag 

ska finna incitament till effektiviseringar.   

 

																																																								
11 En halvfast insatsfaktor kan definieras som en faktor som är delvis rörlig och delvis fast (Walter Y. 
Oi, 1962) Ett bra exempel på en sådan insatsvara brukar vara arbetskraft. Arbetskraft benämns som en 
halvfast kostnad av den anledningen att den totala kostnaden för arbetskraft kan härledas till volymen 
av produktion (antalet timmar en arbetare jobbar) samt fasta kostnader för företagen i form av sociala 
avgifter m.m)	
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Majoriteten av de insatsfaktorer som är relevant för produktionen av papper 

klassificeras vanligtvis in i följande grupper: kapital (K), arbetskraft (L), material (M) 

(Perloff, 2009). Produktionsfaktorer som används i denna studie kommer att 

klassificeras utifrån dessa grupper och samtidigt inkludera en till produktionsfaktor, 

energi (E).  

 

Produktion refereras ofta till volym, kvantitet eller värdet producerat av en arbetare, 

företag, ett helt land eller annan produktionsenhet. Produktionseffektivitet å andra 

sidan handlar nödvändigtvis inte om volymen eller kvantiteten utan vad som är mer 

relevant är effektiviteten av produktionen. En tydlig skillnad mellan dessa två begrepp 

är att en ökning i produktionen nödvändigtvis inte betyder en ökad effektivitet. 

Klassisk produktionsteori beskriver vilka faktorer som används i produktion, 

valmöjligheterna mellan olika produktionsfaktorer och under vilka antaganden 

produktion kan sägas föreligga.  Produktionsteori anger också grunden för begreppet 

ekonomisk effektivitet och hur detta går att påvisas från antaganden gjorda i (1) och 

(2). Dualism i produktionsfunktionen ger oss förutsättningarna att koppla samman 

effektivitet och neoklassisk produktionsteori.  
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5. METOD 

	

	

	

	

5.1 Att mäta graden av effektivitet - DEA 

Från den klassiska produktionsteorin finns grunderna till att både definiera begreppet 

effektivitet och att mäta effektivitet under givna förhållanden. I vårt fall kommer 

effektiviteten i teoriavsnittet utgöras av hur pass effektivt vi använder våra insatsvaror 

arbetskraft, kapital, material och energi för att producera papper. Metoden för att mäta 

denna effektivitet kommer att beskrivas i kommande metodavsnitt. Tidigare litteratur 

inom området för effektivitetsmått presenterar åtminstone fyra huvudsakliga metoder 

för att analysera effektivitet: 

 

1. Ordinary Least squares (OLS) 

2. Total productivity factor index method (TPF) 

3. Stochastic Frontier Analysis (SFA)  

4. Data envelopment analysis (DEA)  

 

Dessa olika tekniker att mäta effektivitet, kan i stora drag delas upp i två grupper, där 

de tre första måtten ingår i en grupp av parametriska metoder och där den fjärde 

metoden (DEA) kan placeras i den andra gruppen av icke-parametriska metoder. För 

pappersindustrin specifikt, har bland andra Hailu och Veeman (2000), Buoniorno och 

Borger (1985) använt sig av parametriska metoder för att mäta produktiviteten, medan 

bland andra Blomberg m.fl. (2011), Hseu och Shang (2005), Lee (2005), Yin (2000), 

Diaz-baltiero m.fl. (2006), Nyrud och Bergseng (2002), använder sig av icke-

parametriska metoder (DEA) för att mäta produktiviteten.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt utgör DEA tekniken för att i denna studies första steg 

konstruera ett mått på effektivitet.  Vikten av att mäta och förstå faktorer bakom 

effektivitet har varit ett aktuellt ämne inom forskning ända sedan Farrels verk ”The 
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measurement of Productive efficiency” (1957), där effektivitet mättes genom graden 

av avvikelse från en idealiserad produktionsfront. Flera metoder har sedan utvecklats i 

mån för att mäta effektivitet, DEA är en av de mer frekvent använda metoder som 

utvecklats för att mäta effektivitet. DEA härstammer från Charnes m.fl. (1978) och 

har sedan utvecklats av bland annat Banker m.fl. (1984). DEA ämnar mäta den 

relativa effektiviteten för ett antal beslutsenheter, där dessa beslutsenheter är enheter 

som använder samma typ av insatsvaror för att producera samma typ av produkt (Al-

Najjar och Al-Jaybajy, 2012).  Genom linjärprogrammering identifieras den mest eller 

de mest effektiva beslutsenheterna. Dessa beslutsenheter bildar normen av vad som 

inom urvalet av observationer anses vara effektiva enheter, även definierat som en 

effektiv front.  Effektiviteten för en specifik enhet bestäms sedan utifrån skillnad 

mellan den mest specifika enheten (den effektiva fronten) och den observerade 

enheten (ibid). DEA tar inte någon hänsyn till statistiska mätfel och kan därigenom 

kategoriseras som en matematisk icke-statistisk metod som kalkylerar 

produktivitetsmåtten, istället för att estimera dem (Murillo-Zamarano, 2004).  

5.2 Modell 

Grunden till den modell som kommer användas för att mäta effektivitet i denna studie 

återfinns i Charnes m.fl. (1978) och kan refereras till som CCR-modellen12.  Utifrån 

denna modell presenteras nedan en teoretisk överblick för DEA som teknik, följt av 

vad som kategoriserar DEA och vilka för och nackdelar som finns med modellen.  

 

Vi antar att teknisk effektivitet utrycks från en modell där vi inkluderar multipla 

insatsvaror och produktioner (CCR-modellen):  

 

	 	
	 	 	 	
	 	 	

 

 

Begreppet ovan beskriver hur produktionen av en eller flera varor bestäms av hur 

insatsfaktorerna används. Kvoten mellan det som produceras och insatsvarorna är det 

som i ren enkelhet kallas effektivitet, en högre kvot anger en högre effektivitet. Detta 

eftersom det teoretiskt skulle produceras mer om vi antar insatsfaktorerna som 

oförändrade. Här antas en insatsfaktor-orienterad ansats för DEA där produktionen är 

																																																								
12 En förkortning av Charnes, Cooper och Rhodes modell från 1978 
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en exogen variabel13. Ansatsen utifrån en insatsfaktor-orienterad modell är då att varje 

enskild beslutsenhet ska minimera dess användning av insatsfaktorer för att producera 

en given produktionsvolym (Blomberg och Jonsson, 2011).  Vi låter  definiera en 

uppsättning av all möjliga insatsfaktorer  för att producera möjliga outputs . Denna 

uppsättning av insatsfaktorer beskriver både alla möjliga effektiva respektive 

ineffektiva kombinationer av produktionen  av insatsfaktorerna . Effektivitet 

definieras då det minimala antalet av  används för att producera , används inte det 

minimala antalet insatsfaktorer, anses produktionen som ineffektiv.  I ett urval av 

konkurrerande beslutsenheter ( ) som använder flera olika 

insatsfaktorer  för produktionen  kan detta i sin tur definieras som att vi har en 

vektor av godtyckliga insatsfaktorer …	  för att producera en vektor av 

…	 14 . I denna studie utgörs vektorn  av insatsfaktorerna för att 

producera papper, nämligen arbetskraft, kapital, material och energi. Produktionen av 

papper beskriver  då denna studie endast använder sig av en produktionsfaktor. 

Figur 1 visar den möjliga uppsättningen av produktionen  vid antagandet om två 

insatsfaktorer . Fronten ´ representerar olika kombinationer av 

insatsaktorer för att producera  med minsta möjliga resursåtgång.  

 representerar kombinationen  för att producera . En 

Beslutsenhet som ligger på fronten ´ anses vara effektiv, medan alla 

beslutsenheter som ligger ovanför fronten (exempelvis ) anses vara 

ineffektiva. Punkterna  och  är tekniskt effektiva beslutsenheter. Punkten , en 

hypotetiskt helt tekniskt effektiv enhet och avser referenspunkten för den maximala 

effektivitetsförbättring som är möjlig för . Linjen  

beskriver kostnaden med rådande priser för insatsvaror ifall det tillverkas en 

produktionsenhet med beslutsenhetens :  kombination av  och . Dock är det 

rimligt att beslutsenhet  kan sänka sina produktionskostnader genom en minskning i 

insatsvaror och därigenom röra sig till en punkt likt .  

 

																																																								
13	Givet att vi kan anta att pappersproduktionen i Europa karakteriseras av konkurrens i någon mån är 
det rimligt att hävda att industrins produktion kan ses exogent given (av efterfrågan på marknaden). 
Detta innebär att det är insatsvaror som pappersproducenterna kan justera och effektivisera och att 
efterfrågan på papper styr produktionsvolymen.	
14 En beslutsenhet kan vara ett företag, anläggning, land, industri etcetera, som har möjligheten att 
bestämma över insatsvaror och produktion. 
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Figur 8 – Insatsfaktormodell för produktionsuppsättningen L(y) 

 

Den inputorienterade CCR-modellen räknar ut effektivitetsmått Ψ  även kallad 

/
15 för en specifik beslutsenhet, exempelvis ,  genom att lösa 

följande linjärprogrammerings-problem: 

 

minΨ λ          (3) 

 

Ψ Xλ	 0         (4) 

 

	 	          (5) 

 

	 	0          (6) 

																																																								
15	 	är	 här	 den	 tekniska	 effektiviteten	 och	 kan	 definieras	 som:	 	
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Där skalären Ψ 0 Ψ 1  är den möjliga proportionella minskningen i inputs för att 

en DMU ska bli effektiv. Summan som varje insatsfaktor kan multipliceras med för 

att skapa en hypotetiskt effektiv beslutsenhet (exempelvis 

	 	 	 	  representeras av  (Blomberg och Jonsson, 2011). 

Restriktionerna (4) och (5) utmärker överskott i insatsfaktorer respektive underskott i 

produktionen. För att en beslutsenhet ska vara effektiv kommer denne få 

effektivitetpoängen 1 (Ψ 1 ,	och kommer, givet ovan beskrivna härledning därmed 

att utgöra den effektiva fronten av beslutsenheter. Således kommer alla beslutsenheter 

med Ψ	 1 att anses som ineffektiva. Exempelvis, beskriver en beslutsenhet med 

Ψ 0.5  att denna specifika beslutsenhet, för att bli effektiv, ska minska dess 

användning av insatsfaktorer med 50%, 1 Ψ . Vid en sådan situation används inte 

det minimala antalet insatsfaktorer för att producera en konstant produktionsvolym.  

 

CCR-modellen antar att vi har konstant skalavkastning (CRS) på produktionen. Om vi 

inkluderar ett mått optimal skalavkastning skulle detta mått beskriva potentiella 

resursbesparingar med bästa möjliga produktionsteknologi vid en optimal skala på 

beslutsenheten, jämfört med produktionen med bästa teknologi men med en 

produktion som avviker från den optimala skalan (Hjalmarsson, 2010)16. Vad som 

dock kan hävdas är att optimal skala är ett begrepp som matematiskt är applicerbart 

men ur ekonomiskt policysammanhang inte är relevant (Försund och Hjalmarsson, 

2004a)17. Optimal skala är därför något som inte kommer avhandlas i denna studie, 

även om det för mycket av den tidigare litteraturen inom effektivitetsmätningar verkar 

vara ett populärt ämne att belysa. Antagandet om konstant skalavkastning utgår ifrån 

neoklassisk produktionsteori där den tekniska utvecklingen antas vara oberoende av 

																																																								
16 För att modifiera vår CCR-modell till att ta hänsyn till varierande skalfördelar (VRS) lägger vi till 

restriktionen: 

1          (7) 

där,  är en rad-vektor där alla faktorer är lika med ett.  Tillsammans med restriktion (6) antar (7) 
konvexa förhållanden för alla beslutsenheter  i urvalet.  Genom att applicera förhållandet (7) 
möjliggörs alla möjliga skalfördelar. Denna modifiering av  den ursprungliga CCR-modellen benämns 
ofta BCC-modellen och härstammar ifrån Banker m.fl. (1984). Effektivitetsmåtten från BCC-modellen 
är oftast refererade till som ren Teknisk effektivitet ( ,	från Färe m.fl. (1985) är det möjligt att 
bryta ner TE för skalfördelar och dess effektivitetskomponenter (SE). Skaleffektivitetspoängen kan då 

uttryckas som kvoten mellan effektivitetsmåtten från CCR- och BCC-modellen:		 	
17 För ett mer ingående resonemang se Försund och Hjalmarsson (2004a) 
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storleken på våra beslutsenheter. Konstant skalavkastning reflekterar en strängare 

norm på måttet av effektivitet där storleksskillnader i de olika ländernas industrier 

inte tillåts. Risken finns, såvida vi finner det rimligt att till exempel Tyskland har en 

större pappersindustri än exempelvis Nederländerna, att de länder med en stor 

pappersindustri automatiskt blir effektiva, om vi tillåter för varierande skalavkastning. 

Detta resonemang grundas i att stordriftsfördelar råder i pappersproduktionen, något 

som är rimligt att anta. Med konstant skalavkastning får vi en effektivitet som 

reflekteras av den teknologiska kunskapsstocken och ej tar hänsyn till 

beslutsenheternas (industriernas) storlekar. Utifrån ett antagande om att det finns en 

betydande konkurrens, som närmar sig en marknadsstruktur av full konkurrens, på 

den europeiska pappersmarknaden, vilket visas empiriskt i exempelvis Chas-Amil och 

Buongiorno (1999), är det också rimligt att även från neoklassisk teori anta att 

konstant skalavkastning bör föreligga för produktionen av papper18.  

 

Har vi information om priser på olika insatsvaror och produktionsvolymer kan vi även 

utvidga vår effektivitetsmätning till att inkludera allokeringseffektivitet ( ). 

Denna effektivitet beskriver med andra ord ifall olika beslutsenheter allokerar sina 

insatsfaktorer effektivt med respekt för priserna som beslutsenheterna möter på 

marknaden på dess insatsfaktorer (Blomberg, 2011). En beslutsenhet kan således 

antas vara effektiv i rena tekniska mått men alltså vara ineffektiv i allokeringen av 

inputs med respekt för insatsfaktorpriser. För att beskriva allokeringseffektiviteten för 

en specifik beslutsenhet antar vi minimering i kostnader för produktion. För att 

utvärdera detta mäts hur mycket den tekniskt effektiva mixen av inputs är otillräcklig 

för att vara kostnadsminimerande. Allokeringseffektivitet är här kvoten mellan den 

mest optimala beräknade allokeringen med hänsyn till insatsfaktorpriser, och de 

faktiskt observerade kostnaderna.  

 

Utifrån teknisk effektivitet  och allokeringseffektivitet  kan vi definiera 

en generell effektivitet som: 

 

∗        (8) 

 

																																																								
18 Utifrån de antaganden som vanligtvis görs för full konkurrens på en marknad utgör konstant 
skalavkastning en förutsättning för att antalet företag på marknaden är tillräckligt.  
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I figur 2 i föregående del är  illustrerat som ration ⁄  och  är 

illustrerat som ration  (detta är skärningspunkten mellan  och linjen 

som passerar punkten  från origo). Som tidigare nämnt är inte en tekniskt effektiv 

beslutsenhet likt  effektiv med respekt för allokeringen insatsfaktorer till, och 

således inte effektiv i generella mått. Den generella effektiviteten kan vi därför 

utrycka som avståndet för hur våra observerade enheter avviker från 

kostnadsminimering och den tekniskt effektiva fronten. Detta illustreras i figur 2 som 

ration . Givet att vi redan har räknat ut 	 	  kan vi således 

definiera  som produkten av teknisk- och allokeringseffektivitet (8). 

 

I denna studie kommer mått på den tekniska effektiviteten under konstanta 

skalfördelar (CCR-modellen) att användas. Detta kan delvis motiveras genom att data 

i studien är på industrinivå och enskilda pappersbruks möjliga skalfördelar aggregeras 

inte för industrispecifik data, eller går åtminstone inte att utläsa i data. 

Allokeringseffektivitet kommer inte presenteras av den anledningen att priser på 

insatsfaktorer och produktionsenheter inte varit tillgängliga för författaren. 

Effektivitetspoängen för olika europeiska länders pappersindustrier kommer därför att 

vara mått på den rena tekniska effektiviteten under konstant skalavkastning.  

 

Den tekniska effektiviteten utgår ifrån hur pass effektiva pappersindustrierna i Europa 

är på att använda fyra olika insatsvaror (arbetskraft, kapital, material och energi) till 

att producera papper. Genom att konstruera en effektiv front av olika länders 

pappersindustrier som får anses som de mest effektiva, kan den tekniska effektiviteten 

räknas ut för de resterande industrierna. De olika industrierna får sedan 

effektivitetspoäng där ett betyder att industrin utgör den effektiva fronten under det 

året. Allting under ett betyder att industrin är ineffektiv till en viss grad. Det är sedan 

dessa effektivitetspoäng som sedan utgör beroende variabler i en tobit-regression i 

studiens andra steg. 

 

DEA och dess karaktär 

Sammanfattningsvis kan man säga att DEA som analysverktyg för att mäta 

produktivitet har enligt Ghosh (2008), Kuosmanen m.fl. (2007), Murillo-Zamorano 

(2004) både fördelar och nackdelar. Den klaraste fördelen med DEA jämfört med 
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statistiska metoder är att inget a priori antagande om en funktionell form behöver 

göras. Med en statistisk metod behövs en funktionell form bestämmas i förväg vilket 

kan vara en källa till att resultaten blir felaktiga. En annan fördel med DEA är att 

endast produktionsdata är nödvändig för att mäta effektiviteten. Finns även 

marknadspriser på insatsvaror och produktionen att tillgå kan allokeringseffektivitet 

inkluderas. Eftersom den effektiva fronten utgörs av de relativt mest effektiva 

beslutsenheterna blir fronten en tydlig måttstock för de ineffektiva enheterna. 

Samtidigt avslöjar fronten hur mycket av insatsvarorna som ska minskas för de 

ineffektiva enheterna för att de ska bli effektiva. DEA är som tidigare nämnt en flitigt 

använd metod för att mäta effektivitet, dock finns det ett antal nackdelar med denna 

metod som bör kännas till. Utifrån karakteristika från DEA blir modellen känslig för 

statistiska mätfel (DEA särskiljer inte mellan statistiska mätfel och teknisk 

effektivitet). Detta skulle kunna betyda att en beslutsenhet som ligger väldigt långt 

ifrån de andra beslutsenheterna och därigenom påverkar den tekniska effektiviteten 

istället för att hanteras i någon form av felterm som skulle vara fallet för en statistisk 

metod. För en icke-parametrisk metod likt DEA finns det heller inga anpassade 

testverktyg att tillgå. Jämförelser mellan olika DEA-studier blir svårt då den 

effektivitet som kalkyleras alltid utgår ifrån relativiteten mellan de olika 

beslutsenheterna. Att jämföra effektiviteten från en studie med effektiviteten från en 

annan studie blir således svårt eftersom effektiviteten aldrig redovisas i absoluta tal 

Murillo-Zamorano (2004), Hseu och Shang (2005). 

5.4 Estimering av drivkrafter till effektivitet på pappersindustrin – Tobit-

regression 

En Tobit-regressionsmodell (James Tobin 1958), är en statistisk modell som försöker 

förklara sambandet mellan en beroende variabel  och en oberoende variabel (eller 

vektor)  med avgränsade värden på en beroende variabel. appliceras då 

effektivitetsmåtten från studiens första steg, DEA analysen, är bundna inom 

intervallet 0 1 . Givet att effektivitetspoängen från DEA analysen är bundna 

inom intervallet 0	 –	 1  kommer en Ordinary Least Squares regression (OLS) inte att 

estimera rättvisa värden (Nyrud och Bergseng, 2002; Maddala, 2001). En Tobit 

regression är en regressionsmodell som hanterar en censurerad beroende variabel. En 

variabel är refererad som censurerad då den inte kan anta värden under eller över ett 
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specifikt tröskelvärde (Wang och Huang, 2007). Tobins regressionsmodell återses 

nedan;  

 
∗ 	 ,		 	∼	 ,       (8) 

 
∗									  	 ∗  

   	 ∗ 

  	 ∗ 

 

där  är det observerade värdet och ∗ är en estimerad variabel (i vårt fall är detta 

effektivitetspoängen från studiens första steg),  är en vektor av parametrar och  är 

en vektor av oberoende variabler.  är en Gaussian felterm, där 	∼	 ,  innebär att 

feltermen antas vara normalfördelad.  och  är tröskelvärdena som begränsar 

observationerna, i vårt fall 0	och 1. 

 

Det förväntade värdet för den estimerade variabeln ∗ av en Tobit-modell fås av:  

 

 ∗|        (9) 

 

Marginaleffekterna  kan tolkas på samma sätt som i en OLS-regression, under 

antagandet om att vi har censurerade värden under eller över ett visst tröskelvärde, 

och kan uttryckas: 

 
∗

        (10) 

 

Här kvantifierar  sannolikheten för vilken effekt vektorn  har på den beroende 

variabeln ∗, som i vårat fall är graden av effektivitet hos pappersindustrierna.   

 

Resultaten av en Tobit-regression kommer ge fingervisningar på ifall de oberoende 

variabler som inkluderas i studien kan sägas påverka effektiviteten på den europeiska 

pappersindustrin.  Användandet av en Tobit-regressionsmodell som estimeringsmetod 

motiveras genom att effektivitetspoängen från DEA i studiens första steg antas vara 
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censurerade. Dock är valet av en Tobit-regression som estimeringsmetod till DEA-

resultat öppet för diskussion, vilket bör kännas till. Medan ett ansenligt antal studier 

använder och förespråkar Tobit-regression som estimeringsmetod för en tvåstegs 

DEA-analys menar bland andra Simar och Wilson (2007) att DEA-resultat bör 

analyseras genom ”bootstraping” i en så kallad trunkerad-regression19. Av annan åsikt 

är Mcdonald (2009) som menar på att en OLS-regression i många fall kan ersätta och 

på ett bättre sätt analysera DEA-resultat än en Tobit-regression. Detta baseras på 

argumentet att effektivitetspoäng inte är avgränsad data utan istället kan kategoriseras 

som fragmenterad data, vilket förespråkar en OLS. I denna studie efterföljs Diaz-

Baltiero (2006) och en tobit-regression används som steg två analys, trots 

diskussionen om vilken estimeringsmetod som bör användas i en steg-två analys.  

 

 

5.7 Förklaring av variabler och data 

I denna studie ingår 12 Europeiska länder, dessa är Österrike, Tjeckien, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien och Sverige. 

Årlig data används för perioden 2002-2009. För varje land behandlas landets olika 

pappersbruk som en hel pappersindustri med en produktionsvara (pappersproduktion) 

och flera insatsvaror (arbetskraft, kapital, material och energi). Varje land antas 

således agera som en beslutsenhet. Detta skiljer sig från tidigare studier där data 

främst hämtats från industriella anläggningar/pappersbruk. Nedan följer en 

beskrivning av de variabler som inkluderats i studiens första steg (DEA) och andra 

steg (Tobit-regression) i tabell 2. 20 

 

 

 

 

 

	

																																																								
19 Bootstrapping kan i enkelhet beskrivas som den statistiska procedur som tillåter skapa estimerade 
standardavvikelser, konfidensintervall och hypotestestning. Proceduren går ut på att sampla ihop ett 
stickprov ur en given datauppsättning ett bestämt antal gånger för att sedan räkna ut en given statistik 
från varje stickprov och därigenom få ut distributionen och avvikelsen för populationen. 
20	Deskriptiv data över insatsfaktorer och produktion för DEA presenteras i Appendix I (Tabell A-E) 
och deskriptiv data för förklaringsvariabler i tobit-regressionen presenteras i Appendix II (Tabell F).	
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Tabell 2 - Översikt för inkluderade variabler i DEA och Tobit-regression 

Variabler Modell Förklaring 

Pappersproduktion	 DEA	

Produktionsfaktor,	
Pappersproduktionen	
definierat	som	antalet	ton	
producerat	papper,	mätt	i	
tusental	(Kt).	

Produktionskapacitet	 DEA	
Approximationsvariabel	
för	inputfaktorn	kapital.	
Mätt	i	tusentals	ton.	

Antalet	anställda	 DEA	

Approximationsvariabel	
för	inputfaktorn	
arbetskraft.	Antalet	
anställda,	båda	könen,	
mätt	i	tusental.	

Rundvirkesproduktion	 DEA	

Approximationsvariabel	
för	inputfaktorn	material.	
Mätt	i	total	
rundvirkesproduktion	och	

.	

Energikonsumtion	 DEA	

Approximationsvariabel	
för	inputfaktorn	energi.	
Definierat	som	total	
energikonsumtion,	mätt	i	
ton21.	

FoU	utgifter	 Tobit‐regression	
Förklarande	variabel.	Mätt	
i	miljontals	dollar.	2005	
års	konstanta	priser.	

FoU	anställda	 Tobit	regression	 Förklarande	variabel.	Mätt	
i	totala	antalet	anställda.	

Ekonomisk	frihet	 Tobit	regression	
Förklarande	variabel.	
Approximation	för	
marknadsstruktur.		

Energiskattenivå	 Tobit	regression	
Förklarande	variabel.	
Energiskatt	som	andel	av	
BNP.		

	
 

 

																																																								
21 Energikonsumtion mäts ofta i antalet ton förbränd råolja (toe – tons of oil equivalent) vilket är cirka 
42 GJ. Energikonsumtionen blir på detta sätt oberoende av i vilken enhet denna mäts i då det går att 
omvandla denna till antalet ton olja som den uppmätta energin motsvarar. 
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5.7.1 Data för DEA 
Data för variablerna pappersproduktion och energikonsumtion och antalet anställda 

inom pappersindustrierna för varje land är hämtad från Confederation of European 

Paper industries (CEPI). För produktionskapacitet och rundvirkesproduktion för 

respektive land, är data hämtat från Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO stat).  För samtliga DEA-variabler presenteras paneldata för 

tidperioden 2002-2009. Effektivitetspoäng presenteras därefter för varje land och för 

varje år. Variablerna till insatsfaktorerna för DEA analysen anses vara variabler som 

på ett bra sätt kan relateras till de teoretiska inputfaktorerna som beskrivs i ekvation 

(1).  

 

Antalet anställda inom pappersindustrin är en variabel som används i tidigare 

litteratur för att beskriva arbetskraft som insatsfaktor i pappersproduktionen (Hseu 

och Shang, 2005; Blomberg m.fl. 2012; Diaz-Baltiero m.fl., 2006; Hailu och Veeman, 

2000). Produktionskapaciteten har valts som approximationsvariabel för 

kapitalstocken, då det på nationell nivå blir svårt att finna data på det aggregerade 

kapitalvärdet i monetära termer. Likt Hseu och Shang (2005) används därför 

kapaciteten på produktionen, mätt i ton för att beskriva hela pappersindustriers 

kapitalstock.  

 

Energikonsumtionen är en variabel som speglar inputfaktorn energi. Här har ingen 

skillnad gjort i vilken sorts energi som ingår i måttet på energikonsumtionen, då detta 

rimligtvis borde skilja sig från land till land. Enbart fossila bränslen, förnyelsebara 

bränslen eller en viktning dessa emellan vore endast rimlig i det fallet precis data 

fanns för hur stor del av förnyelsebara bränslen som konsumeras i varje lands totala 

pappersindustri, data som för författaren inte är tillgänglig. Därför är 

energikonsumtionen den totala konsumtionen energi, mätt i ton ekvivalent råolja. 

Nyrud och Bergseng (2002); Blomberg m.fl. (2012) använder data som både 

beskriver energianvändningen av elektricitet och olja som inputvariabler för energi. 

Som tidigare nämnt är dessa studier, bland många, utförda från företagsspecifik data 

och därigenom finns det större anledning att särskilja på olika energikällor i 

pappersproduktionen. För nationell data är det rimligt att hävda att skillnader i 
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energikällor förekommer både inom och mellan länder, dock är detta något som inte 

går att utläsa i data, varför den totala energikonsumtionen i pappersindustrin blir ett 

mått som väl beskriver inputfaktorn energi. Rundvirkesproduktion används för att 

beskriva insatsfaktorn material. Massaved hade möjligtvis inneburit en mer exakt 

variabel än rundvirkesproduktion då denna ligger närmare pappersproduktionen i 

produktionsprocessen än vad rundvirkesproduktionen gör. Precis som i (Hseu och 

Shang, 2005) har inte massaved inkluderats i denna studie på av den enkla 

anledningen att bristen på data och den höga kostnaden för att samla in aggregerad 

data för massaved gör det svårt att använda detta som en variabel.  Nedan presenteras 

en tabell över de länder och de tidsperioder (panel) som använts i studien.  

 

 	

Tabell 3 - Länder och tidsperioder inkluderade i studien 

 

 

 

5.7.2 Data för Tobit-regression 
Det andra steget i analysen, där en Tobit-regression används för att förklara 

variationer i effektivitet mellan olika länders pappersindustrier Steg två-analysen är 

som bekant gjord för att finna vilka faktorer i pappersindustrins omgivande miljö som 

kan tänkas ha en inverkan på effektiviteten i pappersproduktionen. Variablerna 

	 	 och 	 ä 	 är variabler som anses ha en påverkan på 

effektivitetsskillnader mellan ländernas pappersindustrier. Data för de beroende 

variablerna 	 , 	 ä  är hämtat från Organization for Economic 

Co-operation and Developments (OECD) databas över forskning teknik och patent 

och är presenterade i miljontals dollar mätt i 2005 års konstanta priser. För variabeln 

å presenteras data länders energiskattenivå i förhållande till BNP. I 

och med att produktionen och storleken på länderna och dess ekonomier skiljer sig 

markant, relaterar denna variabel till ländernas BNP. Eventuella subventioner och 

Österrike 
2002-2009 

Tjeckien  
2002-2009 

Finland  
2002-2009

Frankrike 
2006-2007 

Tyskland 
2003-2007 

Ungern 
2002-2009 

Italien  
2003-2007 

Neder-
länderna 
2002-2007 

Norge 
2003-2008

Portugal 
2002-2009 

Spanien 
2002-2009 

Sverige 
2003-2009 
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skatterabatter (exempelvis det svenska PFE-systemet) kommer inte att inkluderas då 

data för detta inte varit tillgängligt. Dock kan detta ligga i åtanke för hur skattenivåer 

och konsumtion av energi skiljer länderna i studien åt. Data för energiskattenivån är 

hämtad från Eurostat. Ekonomisk frihet är en variabel som är tänkt som en 

approximationsvariabel för den generella marknadsstrukturen inom länderna som är 

inkluderade. Variabeln är ett sammanvägt index, där hörnstenarna är personliga val, 

volontärutbyte, frihet till konkurrens samt säkerhet av privatägda tillgångar. 

Sammanlagt består det sammanvägda indexet utav 42 variabler (Economic Freedom 

of the world annual report, 2012). Indexet tas fram av Fraser Institute och uppdateras 

årligen.  

 

 Modellerar vi vår Tobit-regression med variablerna för  under 

tidsperioden 	 utan tidsförskjutningar på FoU-variablerna (förväntad påverkan på 

effektiviteten inom parantes ovanför koefficienten) kan denna uttryckas som: 

 

ä 	 å 	 ä  

	 å 			 	 ,			  (11) 	

	

5.7.3 Restriktioner i data 
Studien utförs under en tidsperiod på åtta år i tolv olika länder. Detta medför en del 

avgränsningar i de data som använts. Exempelvis har datasetet (bestående av totalt 

395 observationer) kompletterats med medelvärde mellan föregående och 

nästkommande år för variabeln & 	  för Österrike, Tyskland och Sverige. 

Anledningen är att dessa länder inte rapporterar deras utgifter på FOU inom 

pappersindustrin på årsbasis utan endast vartannat år. Då data för FoU inte varierar 

kraftigt över åren kommer detta inte innebära ett större problem. Då data inte finns 

tillgängligt för hela tidsperioden för varje land innebär detta att den data som utgör 

regressionsdata, presenteras som en obalanserad panel 22 . Ytterligare ett möjligt 

reliabilitetsutmaning är hur data aggregeras. För variablerna Ekonomisk frihet och 

																																																								
22 En obalanserad panel är presenterad paneldata men där tidsobservationerna skiljer sig åt beroende på 
vilken beslutsenhet som studeras. Exempelvis redovisar Finlands data för de oberoende variablerna 
under hela tidsperioden 2002-2009 men där Frankrike bara redovisar data för åren 2006-2007. 
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Energiskattenivån	 finns endast data tillgängligt på nationell nivå. Varken Eurostat 

eller Frasier Institute presenterar data, nedbruten för specifika industrier.	Detta medför 

att skillnader för andra industrier möjligtvis kan påverka dessa variabler.	 Vad som 

antas i studien är att det är länders pappersindustrier som kommer utgöra 

beslutsenheter, vilket kan motiveras om vi utgår ifrån ett policysammanhang där 

policyer sätts för hela länder eller specifikt för pappersindustrin. Som tidigare antytt 

har ingen separation på vilken typ av papper som produceras gjorts, vilket kanske kan 

få implikationer på effektiviteten i viss. Anledningen är att  olika typer av papper 

kräver olika mycket insatsvaror, speciellt om vi tar hänsyn till insatsvarorna energi 

och material. Mekaniska pappersproducenter får anses som mer energikonsumerande 

än de producenter som huvudsakligen använder sig av en kemisk produktionsprocess 

vilket kan medföra att de pappersindustrier som producerar relativt	 mer mekanisk 

pappersmassa får en lägre grad av effektivitet, även om de teoretiskt skulle kunna ses 

som effektiva i produktionen av mekanisk pappersmassa. Data har varit svårt att få 

tag i då studien till stor del beror på data från flera statistiska källor, samtidigt som 

data från olika statistiska källor inte nödvändigtvis presenteras på ett enhetligt sätt.  
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6. RESULTAT 

	

	

	

6.1 Effektivitetspoäng från DEA 

Utifrån tidigare beskriven modell har DEA utförts under antagandet om konstant 

skalavkastning. Resultat av effektivitetsberäkningar med DEA presenteras nedan i 

tabell 4. Tabellen ger oss information om vilka länder som utgjort den effektiva 

fronten under specifika år och vilka länder som uppvisar en relativ teknisk 

ineffektivitet. Effektivitetspoängen av den relativa tekniska effektiviteten för alla 

pappersindustrier i de 12 länder som studeras visas för varje land för varje år under 

2002-2009 i tabell 3. Vi kan här utläsa att Tyskland, Italien och Nederländerna är de 

länder som för alla år under 2002-2009 utgjort normen för teknisk effektivitet. 

Tjeckien är det land som visar upp störst ineffektivitet sett över hela tidsperioden. Det 

går även att utläsa att under år 2003 var effektiviteten som högst sett till all tolv 

länder. Förklarligt är medelvärdet under 2003 för de tekniska effektivitetspoängen 

som högst23. Lägst effektivitet var det under det senast undersökta året, 2009.  Det 

allmänna medelvärdet för den tekniska effektiviteten sett över hela den studerade 

tidsperioden är 93,8% om vi antar en konstant skalavkastning (CCR-modellen).  Detta 

betyder att den europeiska pappersindustrin under åren 2002-2009 endast visat upp en 

ineffektivitet med 6,4%. Även om det är rimligt att hävda att de olika länderna 

producerar olika typer av papper, använder olika typer av energi, teknik eller material, 

är skillnaderna i effektivitet inte särskilt stora om vi ser till medelsnittet.  

  

																																																								
23 Medelvärdet under 2003 var 0,972 vilket betyder att ineffektiviteten sett över alla länder det året var 
(1-0.972) 2,8%. 
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I tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för alla länder i studien. Vi kan här utläsa hur 

de olika länderna förhållit sig till de mest effektiva länderna under den studerade 

tidsperioden. Fokuserar vi på rankingen, där 1 indikerar mest effektiv inom urvalet 

och 12 indikerar minst effektiv inom urvalet, går det att utläsa att nio länder utgjort 

den effektiva fronten under något av åren. Tyskland och Nederländerna är länder som 

utgjort effektivitetsfronten för alla år under 2002-2009 då deras medelranking är 1. 

Sverige visar en medeleffektivitet på 95,1% och har även dem utgjort 

effektivitetsfronten, dock endast under år 2005 (tabell 4). Tabell 5 avslöjar att den 

svenska pappersindustrin får anses som relativt ineffektiv, då vi återfinner den 

svenska pappersindustrin på en sjunde plats i medelrankingen.  

  

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Österrike 0,955 0,957 0,935 0,945 0,975 0,980 1,000 1,000 
Tjeckien 0,787 0,859 0,738 0,830 0,865 0,771 0,802 0,776 
Finland 0,932 0,976 0,939 0,888 0,974 0,973 0,889 0,791 
Frankrike 0,890 0,912 0,879 0,892 0,873 0,902 0,944 0,904 
Tyskland 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Ungern 1,000 0,993 0,922 0,892 0,845 0,906 0,812 0,837 
Italien 1,000 0,969 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Nederländerna 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Norge 0,947 1,000 0,903 0,964 0,879 0,834 0,915 0,819 
Portugal 1,000 1,000 1,000 1,000 0,973 0,952 0,978 0,930 
Spanien 0,998 1,000 0,832 0,927 0,982 0,914 0,916 0,887 
Sverige 0,942 0,992 0,913 1,000 0,961 0,904 0,940 0,953 
    

Medel 0,954 0,972 0,922 0,945 0,944 0,928 0,933 0,908 

Tabell 4 - Effektivitetspoäng från DEA, för 2002-2009 
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Tabell 5 - Deskriptiv statistik för effektivitetspoäng 2002-2009. 

Land 
Minst 
effektivt Medeleffektivitet

Mest 
effektivt 

Österrike 0,935 0,968 1,000 
Tjeckien 0,738 0,803 0,865 
Finland 0,791 0,920 0,976 
Frankrike 0,873 0,900 0,944 
Tyskland 1,000 1,000 1,000 
Ungern 0,812 0,901 1,000 
Italien 0,969 0,996 1,000 
Nederländerna 1,000 1,000 1,000 
Norge 0,819 0,907 1,000 
Portugal 0,930 0,979 1,000 
Spanien 0,832 0,932 1,000 
Sverige 0,904 0,951 1,000 

Land 
Sämst 
ranking Medel ranking 

Bästa 
ranking 

Österrike 10 5 1 
Tjeckien 12 12 11 
Finland 11 8 5 
Frankrike 11 9 6 
Tyskland 1 1 1 
Ungern 12 8 1 
Italien 9 2 1 
Nederländerna 1 1 1 
Norge 11 8 1 
Portugal 7 4 1 
Spanien 11 7 1 
Sverige 9 7 1 

 

Hur de olika ländernas energiineffektivitet varierat för varje år presenteras i figur 9. I 

samma figur avslöjas även att för insatsfaktorn energi och hur stora 

effektiviseringsmöjligheter som finns för respektive land är Tjeckien och Finland de 

länder som uppvisar störst ineffektivitet, sett över hela tidsperioden. Tjecken har i 

genomsnitt en energiineffektivitet på 40% och Finlands genomsnitt ligger på 36,5%. 

För Sveriges del presenteras en förhållandevis hög genomsnittlig energiineffektivitet 

på 33% för den studerade perioden. En hög procentsats indikerar en låg effektivitet 

(hög ineffektivitet) och i de fall där ländernas staplar ligger på 0% indikerar detta 

effektivitet, exempel är Nederländerna och Tyskland. Exempelvis visar en stapel på 

80% under ett år att denna pappersindustri i ett specifikt land bör effektivisera dess 

användning av energi med 80% för att utgöra en effektiv beslutsenhet. För Sveriges 

del kan vi enkelt argumentera för potentiella effektiviseringar då medelvärdet för 

Sveriges energiineffektivitet under 2002-2009, jämfört med de mest effektiva 

länderna under samma tidsperiod, är hela 33%. Annorlunda uttryckt bör Sveriges 



	 51

pappersindustri effektivisera sin energianvändning med i genomsnitt 33% för att bli 

helt effektiva jämfört med de länder som utgör måttstocken under den studerade 

tidsperioden.  De potentiella energieffektiviseringar som presenteras i figur 9 är 

baserade på antagandet om att en minskning i energi sker med en konstant nivå av 

produktion. En energiminskning till kostnad av minskad produktion tillåts inte i 

uträkningen av energieffektiviseringspotentialen.  

 

	
Figur 9 – Potentiell energieffektivisering per land utifrån tekniska effektivitetspoäng, 2002-2009 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Österrike

Tjeckien

Finland

Frankrike

Tyskland

Ungern

Italien

Nederländerna

Norge

Portugal

Spannien

Sverige

Energiineffektivitet per land 2002-2009 

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002



	 52

6.2 Förklaringar till skillnader i effektivitet 

Resultaten från det andra steget i studien där förklaringsvariabler till effektivitet 

estimeras presenteras i tre olika modeller. Modellerna tar hänsyn till olika 

tidsförskjutningar för variabeln FoU	 utgifter. Modell ett inkluderar inte någon 

tidsförskjutning, modell två tidsförskjuter variabeln med FoU	 utgifter ett år medan 

den tredje modellen tar hänsyn till en tidsförskjutning på två år för samma variabel. 

Motivet bakom en tidsförskjutning för FoU:s påverkan på effektiviteten är baserad på 

tidigare forskningsresultat (Badunenko m.fl., 2008; Helpman, 1992; Geller, 2006), 

som föreslår att FoU kan ta upp till flera år att ”återbetala” sig i mätbara 

effektivitetsförbättringar. Det i förväg valda gränsvärdet för signifikanta resultat från 

Tobit-regressionen är satt till en signifikansnivå på (P	 	 |Z| z 	 	 0.05). Alla tre 

modellerna visar på att ekonomisk frihet och energiskattenivån i förhållande till BNP 

påverkar effektiviteten på den Europeiska pappersindustrin. Båda variablerna är 

signifikanta på 5% signifikansnivå, variabeln ekonomisk frihet är även signifikant på 

en 1% signifikansnivå. Båda variablerna visar en positiv påverkan på effektiviteten, 

vilket även var det förväntade resultatet. Variabeln FoU	 anställda visar upp ett 

negativt tecken och skulle således ha en negativ påverkan på effektiviteten. En låg 

signifikans (P	 	 |Z| z 	 	 0.76) indikerar dock att detta resultat inte kan särskiljas 

från noll eftersom detta säger att det är 76% sannolikhet att resultatet inte kan sägas 

vara av en slump. Resultaten från Tobit-regressionen för alla tre olika modeller 

presenteras i Tabell 5 nedan 24 .  Koefficienterna i tabell 5 presenteras som 

marginaleffekter, det vill säga hur mycket effekt en förändring i de olika 

förklaringsfaktorerna har på den latenta variabeln ∗(se ekvation 10). 

 

 

 

 

 

 

																																																								
24 Författaren har även utfört en OLS på data för att jämföra resultaten mot en Tobit-regression. 
Resultaten av OLS uppvisar dock en sämre signifikans än en Tobit-regression och en lägre 
förklaringsgrad.  
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Tabell 6 - Resultat från Tobit-regression 

Variabler	 Modell	1 Modell	2 Modell	3	

Ekonomisk	frihet .16410432	

.0000***

.16261700	

.0000***

.16238782	

.0000*** 	

Energiskattenivå/BNP	 .07630075	

.0267**

.07479468	

.0239**

.07679732	

.0202** 	

FOU	anställda	 ‐.255976D‐04	

.7642

‐.530290D‐04	

.3092

‐.498995D‐04	

.2190 	

FOU	utgifter	 ‐.282078D‐04	

.9606

FOU	utgifter	 	 	 .00024183	

.5658

FOU	utgifter	 	 	 .00029310	

.4094 	

Inom	parantes	presenteras	p‐värde	P	 	|Z| z	 .		***	 1%	signifikansnivå	

**	 5%	signifikansnivå.	

 

Modell ett, utan någon tidsförskjutning visar ett negativt samband på variabeln FOU	

utgifter.. Dock är denna variabel inte statistisk signifikant (P	 	|Z| z	 	 	0.96). 

 

I modell två och modell tre tas hänsyn till en tidsförskjutning på variabeln FOU	

utgifter	 på två respektive tre år. I både modellerna ändras tecknet framför 

koefficienten från negativt till positivt. Detta sker med en aningen bättre signifikans 

för variabeln FOU	 utgifter i båda modellerna, dock inte med tillräckligt hög 

signifikans för att kunna verifiera att resultaten skiljer sig från noll. Modell två 

avslöjar att tecknet framför koefficienten för variabeln FOU	 utgifter	 	är positivt, 

jämfört med modell ett där tecknet var negativt. Modell tre presenteras, under 

antagandet att FOU utgifter först påvisar resultat i form av effektiviseringar efter två 

år. För modell tre visar resultatet, liksom i modell två, ett positivt tecken framför 

koefficienten för variabeln FOU	 utgifter	 .	 Liksom i de två tidigare modellerna ett 

och två,  kan ingen signifikans uppvisas för FOU	 utgifter	 	även om vi tar hänsyn 

till en tidsförskjutning på två år.  
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För att testa modellernas olika passform har ett Aike information criterion (AIC) test 

gjorts. En bra passform för en modell är enligt Aike (1974) en modell som minimerar 

förlusten av informationen i data. Tumregeln säger att ett lägre AIC-värde är att 

föredra. Teoretiskt skulle en perfekt passform på modellen innebära att summan av 

feltermerna skulle närma sig noll och den naturliga logaritmen av detta skulle röra sig 

mot oändligt negativt. Desto bättre modellen passar studerad data, desto mindre blir 

summan av feltermerna och AIC värdet blir mer negativt. För denna studie visar de 

tre olika modellerna upp lite skillnad mellan AIC-värdena. Modell ett presenterar ett 

AIC värde på -0.828, modell två presenterar ett värde på -0.832 och modell tre 

presenterar ett värde på -0.837. Modell tre kan alltså argumenteras för att passa 

datasetet på ett sätt där minst information går förlorad, dock är skillnaden mellan de 

olika modellerna överlag väldigt liten vilket betyder att ingen modell klart kan sägas 

vara mer överlägsen än den andra. AIC-värdena är inte presenterade i absoluta tal och 

kan därför inte säga någonting om kvaliteten för en modell i absoluta termer (med 

andra ord jämförbart mellan olika studier och undersökningar).  

För att testa för förklaringsfaktorer utöver de som tagits upp i dessa ovan nämnda 

modeller har även en tobit-regression utförts med i form av landspecifika 

indikatorvariabler (dummyvariabler). Med detta menas att varje land i studien har 

tilldelats en indikatorvariabel i ett försök att fånga förklaringsgrader till effektivitet, 

som det specifika landet bidrar med, men som ej fångas av de variabler som nämns 

ovan. Ett exempel på ett sådant fall skulle kunna vara det svenska PFE-systemet som 

borde ha en effekt på effektiviseringen, framförallt i Sverige.  Däremot kanske 

iförandet av PFE inte täcks in helt av de fyra förklaringsvariablerna och därför kan 

synas i en indikatorvariabel (Hypotetiskt borde en indikatorvariabel för Sverige ha en 

positiv inverkan på effektiviteten då PFE infördes 2005 vilket är under den studerade 

perioden). Dessvärre uppvisar modellen med indikatorvariabler inte upp samma 

signifikans som de tidigare modellerna. De länder som har en signifikant positiv 

påverkan på effektiviteten är Österrike, Italien och Portugal medan Tjeckien som land 

verkar ha en negativ påverkan på effektiviteten. Den statistiska signifikansen som 

funnits i tidigare modeller återfinns inte då indikatorvariablerna återfinns i modeller, 

en förklaring kan helt enkelt vara att ländernas indikatorvariabler upptar mycket av 

signifikansen från våra tidigare variabler.	
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6.3 Resultat och jämförelse med tidigare forskning 

	

6.3.1 Analys av DEA effektivitetspoäng 

I denna del relateras de empiriska resultaten från studien gentemot tidigare empirisk 

litteratur.  Resultaten i denna studie pekar på att det finns effektivitetsskillnader för 

olika länders pappersindustrier i Europa. Sverige får ses som ett land där dess 

pappersindustri är relativt ineffektiv jämfört med resterande 11 länder inkluderade i 

studien. Tyskland, Nederländerna och Italien var de länder som uppvisade effektivitet 

och utgjorde måttstocken för de andra länderna, i princip för alla de undersökta åren. 

Tjeckien var som tidigare nämnt det land som visade upp lägst effektivitet under den 

uppmätta perioden, speciellt om insatsvaran energi isoleras. Enligt karakteristikan för 

DEA är effektivitetsmåtten relativa och på så vis också svåra att jämföra med andra 

studier (Murillo-Zamorano, 2004). I ett försök att, trots denna insikt, relatera denna 

studies effektivitetsmått med Hseu och Shang (2005), som även dem mätt 

effektiviteten med industrispecifik data, kan vi påpeka att Sverige i deras studie anses 

utgöra den effektiva fronten under alla år som studeras (1991-2002). Till skillnad mot 

Hseu och Shang (2005) utgör Sverige i denna studie den effektiva fronten endast 

under ett år (2003) och placerar sig i genomsnitt på en sjunde plats. Ser vi till 

effektivitetsförändringarna i Hseu och Shang (2005) visar de upp liknande resultat där 

både Tyskland och Nederländerna är länder vars pappersindustri effektiviserats under 

den uppmätta perioden. I deras studie är det endast två länder som uppvisar en 

ineffektivisering (Schweiz och Belgien), jämför vi med vår studie är det flera länder 

som ligger längre ifrån den effektiva fronten år under den senare hälften av den 

undersökta perioden (2002-2005) än den tidigare perioden (2005-2009)25. De länder 

som i vår studie uppvisar en lägre effektivitet under den senare perioden är Finland, 

Ungern, Norge, Portugal, Spanien och Sverige). Medelvärde för tidigare och senare 

tidsperiod samt differensen dessa emellan presenteras i tabell 6 nedan. Som i mycket 

av den tidigare litteraturen är skillnaderna i effektivitet sett över den studerade 

tidsperioden inte särskilt stor, vilket kan bero på att den ”catch-up effekt26” som kan 

förväntas, planar ut då effektiviseringar inom pappersindustrin ofta kommer i 

																																																								
25	För enkelt redovisa hur förändringen i effektivitet sett ut per land har ett medelvärde i 
effektivitetpoäng under de fyra första åren jämförts med samma medelvärde under de fyra senare åren.		
26 Med en ”catch-up effekt” menas här hur de ineffektiva enheterna närmar sig de helt effektiva 
enheterna och avståndet dessa emellan krymper. 
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samband med investeringar i nytt kapital. Kanske kan en del av ineffektiviteten som 

uppmäts därför vara ineffektivitet i att investera i nytt kapital (Blomberg m.fl. 2012).  

 

Tabell	6	–	Medelvärde	över	effektivitetspoäng	från	DEA,	tidigare	och	senare	tidsperiod.	

Land 
2002-
2005 

2006-
2009 Differens

Österrike 0,948 0,989 0,041 
Tjeckien 0,804 0,803 0,000 
Finland 0,934 0,907 -0,027 
Frankrike 0,893 0,906 0,012 
Tyskland 1,000 1,000 0,000 
Ungern 0,952 0,850 -0,102 
Italien 0,992 1,000 0,008 
Nederländerna 1,000 1,000 0,000 
Norge 0,953 0,862 -0,092 
Portugal 1,000 0,958 -0,042 
Spanien 0,939 0,925 -0,015 
Sverige 0,962 0,940 -0,022 

 

 Vad som dock bör beaktas innan dessa resultat relateras till varandra är att 

insatsfaktorer, tidsperioder, samt undersökta länder skiljer sig åt mellan studierna.  

Om vi isolerar insatsfaktorn energi i vår effektivitetsmätning avslöjar denna studie 

potentiella energi-effektiviseringar med i genomsnitt 33% för svensk del. Precis som 

Blomberg m.fl. (2012) föreslår kan den ineffektiva svenska användningen av energi i 

pappersindustrin bero på den stora andel mekanisk massa som produceras i Sverige, 

jämfört med den genomsnittliga europeiska pappersindustrin. En annan anledning kan 

vara den relativt billiga elen i Sverige (Blomberg m.fl., 2012). Billig energi på grund 

av skattelättnader eller ”billiga” energikällor som exempelvis vattenkraft dämpar 

incitamenten till effektiviseringar, under antagandet att sådana aktiviteter minskar 

kostnaderna för de företag som får ta del av den billiga energin. Exempelvis vore det 

mer ”lönsamt” för en pappersproducent, med energikostnader på en tredjedel av dess 

totala produktionskostnad, att effektivisera dess energianvändande än för en 

producent där energikostnaden endast uppgår till en sjättedel av totalkostnaden. Det 

finns helt enkelt större kostnadsbesparande incitament vid en högre andel 

energikostnader av den totala produktionskostnaden.   
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6.3.2 Analys av drivkrafter till effektivitet i pappersindustrin 

Mer insiktsfullt blir det att relatera resultaten från studiens andra steg, där drivkrafter 

till effektivitetsskillnader estimeras. Resultaten pekar på att framförallt ekonomisk 

frihet och energiskattenivån i länderna verkar ha inverkan på effektiviteten i 

pappersindustrin. För liknande studier som både använt DEA och ekonometriska 

metoder för att estimera skillnader i effektivitet på pappersindustrin har Diaz-Baltiero 

(2006) och Nyrud och Bergseng (2002) nämnts tidigare. Resultaten i denna studie 

följer resultaten från Diaz-Baltiero (2006) där FoU också visade upp ett insignifikant 

negativt samband mellan FoU och effektivitet utan någon tidsfördröjning för 

variabeln FoU.  

 

Båda variablerna för FoU visar upp ett in signifikant resultat där slutsatser, om dess 

påverkan på den tekniska effektiviteten inte otvivelaktigt kan dras. Intressant är dock 

att tecknet framför koefficienten i modell 1 uppvisar ett negativt tecken och uppvisar 

ett positivt tecken då hänsyn tas till en tidsförskjutning av FoU och uppvisade 

effektiviseringar. Som den mer generella åsikten antyder i tidigare litteratur inom 

effektivitet bör FoU positivt påverka effektiviseringar (Mansfield, 1984; Bullard och 

Straka; 1986; Cohen och Levin, 1989; Griliches, 1984). Resultatet från denna studie 

visar inte på ett signifikant positivt samband utan att ta hänsyn till tidsförskjutningar 

mellan satsningar på FoU och effektiviseringsresultat. Detta resultat går dock i linje 

med Helpman (1992); Diaz-Baltiero (2006); Badunenko m.fl. (2006); Geller m.fl., 

(2006) där ett negativt samband mellan FoU föreslås utan tidsförskjutningar mellan 

variablerna och ett positivt samband föreslås med tidsförskjutningar.  

 

I Gillingham (2009) argumenteras det för att FoU-läckage för det enskilda företaget 

kan leda till underinvesteringar i FoU. Med FoU-läckage menas att enskilda företag 

inte generellt kan tillgodoräkna sig hela nyttan av dess investeringar i forskning och 

utveckling, därför uppstår ej heller tillräckliga incitament för att det enskilda företaget 

ska implementera sådana aktiviteter (Gillingham, 2009). Thollander och Ottoson 

(2008) menar att en anledning till en barriär likt denna är att information om 

produktionsprocesser och ny teknologi, har en karaktär av allmännytta. Nyttan av en 

sådan allmännyttig aktivitet tillfaller delvis andra företag och samhällsintressenter 
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(Gillingham, 2009). Detta stöds även empiriskt då avkastningen från teknologisk 

innovation och effektivisering ibland är mer än dubbelt så hög för samhället än för 

enskilda företag (Griliches, 1995). Givet detta antagande skulle på så sätt FoU 

rimligtvis vara en investering som utan interaktioner och policyer från beslutsfattare 

inte kommer göras och därför inte heller påverka effektiviseringar i någon större grad. 

 

För denna studie, liksom i Adkins (2002), är ekonomisk frihet en variabel som 

påverkar den tekniska effektiviteten positivt. Även Gumbau-Albert (2002) 

argumenterar för ett positivt samband mellan graden av konkurrens på marknaden och 

graden av teknisk effektivitet. Även om variabeln ekonomisk frihet i denna studie får 

antas som signifikant, är koefficienten förhållandevis liten. Resultaten kan bero på att 

data för ekonomisk frihet ej är nedbrutet för olika typer av industrier utan redovisas 

för ett lands hela ekonomi. Förslagsvis vore ett indextal på ekonomisk frihet relaterat 

till endast pappersindustrin fördelaktigt, då det borde vara rimligt att vissa skillnader 

mellan olika typer av industrier bör föreligga.  

 

Energiskattenivån är även det en variabel som uppvisar en signifikant påverkan på 

den tekniska effektiviteten.  Detta resultat kan argumenteras för att följa samma linje 

som Geller m.fl. (2006) och Ruth och Davidsdottir (1997), där energiskattenivå 

genom ökade kostnader för företagen argumenteras skapa incitament till 

effektiviseringar.  Data för energiskattenivån är relaterad till de studerade ländernas 

BNP för att ta hänsyn till skillnader i storlekar på länder och dess industrier. Dock bör 

det finnas i åtanke att energiskattenivån är en variabel som redovisas för ett lands 

totala industri, där pappersindustrin bara är en av flera industrier. Ett positivt tecken 

på koefficienten för energiskattenivån går i linje med teorin om att ökade skatter och 

därmed en ökad press på producenterna ger incitament till effektiviseringar och 

teknologisk utveckling genom de kostnadsbesparingar som kan göras. 
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7. DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

	

	

	

	

Denna studie undersöker effektiviteten och dess förklaringsfaktorer inom 

pappersindustrin i Europa. Data på aggregerad industrinivå används genom 

applicering av DEA samt en Tobit-regression. Detta är en effektivitetsstudie i två steg 

som får anses som sällsynt inom pappersindustrin. Det främsta bidraget denna studie 

tillför till redan existerande forskning är att den fokuserar på aggregerad industridata 

och förklarar effektivitetsskillnader mellan länderna på pappersindustrin. Bidrag som 

i sin tur utgör viktigt underlag för beslut om policyer som ämnar adressera 

effektiviseringar i pappersindustrin.  

 

Resultaten av DEA visar att Tyskland, Nederländerna och Italien varit de mest 

effektiva länderna utifrån insatsvarorna arbetskraft, kapital, energi och material och 

produktionen av papper under tidsperioden 2002-2009.  Sverige får anses relativt 

ineffektivt och placerar sig som det sjunde mest effektiva landet av tolv, på 

medelrankingen. Ser vi till energieffektivitet visar resultaten av DEA för att det finns 

potentiella energibesparingar på 33% för svensk del, för att kunna sägas vara lika 

effektiva som de mest effektiva enheterna inom studien.  

 

Tobit-regressionen visar att ekonomisk frihet och nivån av energiskatter är två 

förklarande variabler som får anses påverka effektiviteten på pappersindustrin. Båda 

variablerna påvisar, med en statistisk signifikans, ett positivt samband gentemot 

effektiviteten. FOU som förklaringsvariabel till effektivitet mäts i både utgifter för 

FOU samt hur många anställda inom FOU för pappersindustrin. Resultaten visar upp 

ett negativt samband, dock ändras detta samband för FOU utgifter om det antas en 

tidsförskjutning för avkastningen på satsningar inom FOU, med både ett och två år. 

Tyvärr kan ingen av modellerna visa upp statistisk signifikans för någon av de två 

FOU-variablerna. Då den tidigare forskningen inte konsekvent förespråkar ett och 

samma samband för FOU gentemot effektivitet, kan det hävdas att resultaten från 
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denna linje är i linje med den forskning som hävdar att FOU inte får anses som en mer 

betydande förklaringsvariabel för effektiviteten inom pappersindustrin.  

 

Med signifikanta effektiviseringar inom pappersindustrin följer besparingar för 

företagen som är verksamma inom industrin. Dessa effektiviseringar skulle kunna 

hjälpa den europeiska och svenska pappersindustrin att bibehålla eller öka sin 

konkurrensfördel gentemot den globala industrin. Fokuserar vi på energi, som är en 

mycket betydande insatsvara i produktionen av papper, skulle energieffektiviseringar 

även vara gynnsamt för samhället och en framtida hållbar miljö. För att 

effektiviseringar skall implementeras krävs incitament. Resultaten från denna studie 

menar att konkurrens och ett ökat kostnadstryck genom energiskattenivåer för 

producenterna, kan skapa incitament till effektiviseringar. Som resultaten av studien 

visar är det dessa faktorer som kan sägas påverka effektiviteten och därmed utgöra 

mål för policyer och investeringar. Resultaten för FOU som inte signifikant kan 

hävdas påverka effektiviteten kanske får dock anses som i ett ännu större behov av 

policyer och regleringar.  Marknadsmisslyckanden kan vara en anledning till att dessa 

aktiviteter inte kommer till stånd redan i första hand med endast marknadskrafter att 

luta sig tillbaka på.  

 

Att öka kostnadstrycket på energi får ses som kanske den främsta åtgärden för att öka 

effektiviseringar inom pappersindustrin, sett från ett samhällsperspektiv. En högre 

skatt på energi skulle öka trycket på pappersproducenternas kostnader och detta skulle 

skapa incitament till att energieffektivisera deras teknologi. För svensk del visar 

resultaten på potentiella energibesparingar på 33%, en anledning 

energiineffektiviteten Sverige visar upp kan vara det låga energipriset, framförallt på 

el. Ett ökat kostnadstryck genom ökade skattenivåer på energi skulle enligt denna 

studie ha en positiv effekt på effektiviteten och vore således något att överväga för att 

komma till bukt med den svenska energiineffektiviteten på pappersindustrin.  

 

FOU får ses som en svag förklaringsfaktor till effektivitetsskillnader. En förklarande 

anledning till dess låga förklaringsgrad som nämns i tidigare litteratur är att FOU idag 

rimligen är karakteriserat av underinvesteringar (Gillingham, 2009). För att skapa 

tydligare incitament till satsningar på forskning och utveckling motiverar detta 

policyer som exempelvis patentskydd eller skattelättnader för satsningar på FoU. 
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Dock bör vi ha i åtanke att åtminstone en viss finansiell tröskel existerar för att ingå i 

FoU och andra aktiviteter kopplade till innovation. Denna tröskel är oftast svår att 

uppnå för mindre företag då utvecklingen av innovationsaktiviteter får ses som en 

kostsam aktivitet, svår att styra och med ibland osäkra och tvetydiga resultat (Diaz-

Baltiero, 2006). Skattelättnader och patentskydd skulle ur ett konkurrenssammanhang 

därmed kunna gynna större företag och samtidigt missgynna företag som inte har den 

finansiella styrka som krävs för att satsa på utvecklande av innovationsaktiviteter.  

Från denna studie är konkurrens och ekonomisk frihet något som önskas bevaras då 

det antas öka takten av effektivisering inom pappersindustrin. Därmed kan det vara fel 

väg att gå om vi inte inför väl genomriktade policyer, som skapar incitament till 

effektiviseringar utan att underminera och hämma konkurrensen för industrin.  

 

Samtidigt som studiens resultat är användbara för beslutsfattare finns det begräsningar 

i studien som bör kännas till. Den smala uppsättningen av data för pappersindustrin på 

nationell industrinivå en begränsning. Intressant vore ifall data för olika typer av 

pappersproduktion används, istället för ett gemensamt mått på produktionsvolymen 

av papper. Av den anledning att skillnader påvisats i framförallt energiåtgång, 

beroende på vilken typ av papper som produceras, kan detta i sin tur få implikationer i 

att länder anses som ineffektiva endast för att de ”råkar” producera en viss typ av 

papper. Att inkludera en längre tidsperiod och fler länder vore också önskvärt, för att 

se ifall resultaten håller på en längre sikt och över ett större urval. Tyvärr har 

begräsningar i data inte tillåtit för detta i denna studie. Från ett policysammanhang 

vore det intressant att studera olika policyer som har införts för den Europeiska 

pappersindustrin och hur stor påverkan dessa har haft för effektiviteten i de olika 

länderna. Därtill är sambandet mellan effektivitet och andelen subventionerad energi i 

de olika länderna något som i framtiden bör studeras, då resultaten i denna studie 

antyder att ökade energikostnader effektiviserar energianvändningen, varför 

subventioner rimligtvis tvärtom borde hämma effektiviseringen. Resultaten som pekar 

på att energiskattenivån är en signifikant förklaringsvariabel till effektivitetsskillnader 

antyder också att allokeringseffektiviteten och priser för insatsfaktorer (inte minst 

energipriser) och för produktionen bör inkluderas i framtida forskning.  
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APPENDIX 

	

I. 

Nedan	följer	deskriptiv	statistik	för	insatsfaktorerna	i	pappersproduktion,	samt	

den	uppmätta	volymen	av	pappersproduktion.		

	
Tabell 6 – Deskriptiv statistik för insatsfaktorer till DEA
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II. 

Nedan presenteras deskriptiv statistik för regressionsvariablerna som används i Tobit-
regressionen.  

Tabell 7 - Deskriptiv statistik för regressionsvariabler 

Deskriptiv statistik av förklarande variabler – Tobit regression 

Variabel Medel Std. 
Avvikelse 

Maximum Minimum 

Effektivitetspoäng .935883 .700329E-01 1.00000 .737637 

FoU Utgifter (’000 $) 38.9946 52.9167 315.058 .790000E-01 

FoU anställda (totalt 
antal) 

315.402 342.694 1754.00 1.07500 

Energiskattenivå/BNP 1.90253 .335496 2.50000 1.10000 

Ekonomisk Frihet 
Index 

7.49940 .322607 7.97094 6.67000 

 

 

 

 

 


