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SAMMANFATTNING 
 
 

Den här uppsatsen är en utredning och analys av hur Sveriges utrikeshandel har förändrats 

med en grupp öst Asiatiska länder; Singapore, Hong Kong, Taiwan och Syd-Korea. Alla 

länderna har kännetecknats av fyra årtionden av mycket hög tillväxt, där länderna gått från att 

vara fattiga utvecklingsländer till att ha en utvecklingsnivå jämförbara med många I–länder i 

Väst. Först presenteras en historiskt beskrivning av länderna med översikt över den 

ekonomiska utvecklingen. Relevant teoribildning inom området tas upp. Analysdelen i arbetet 

är gjord utifrån Sveriges utrikeshandel med de så kallade NIE-länderna under en 40-års 

period. Empirin består av handelstatistik enligt SITC-koder. Först utreds förändringar i en 

handelsprofil av import och export. Vidare görs en analys av inombranschhandeln för utvalda 

varugrupper. Slutsatserna inkluderar det faktum att både importen och exporten ökat starkt. 

Exportstrukturen har inte förändrats nämnvärt, medan importen å andra sidan förändrats 

kraftigt enligt liknande mönster för alla NIE-länderna.  
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ABSTRACT 
 

This thesis presents an investigation how Sweden’s international trade has changed over time 

with four East Asian countries; Singapore, Hong Kong, Taiwan and Korea. All four East 

Asian countries have preformed an outstanding economic rate of growth. They have all 

developed from being poorly undeveloped countries to becoming comparable with many 

industrialized countries in West. At first, an introduction of the so-called NIE-countries, their 

history and economic performance are presented. Relevant theories of international trade are 

shortly described. The analyze is based on Sweden’s foreign trade with the NIE-countries for 

a period of 40 years. The Empirical data consists of trade statistics using SITC-codes. Firstly, 

changes within a trade profile are investigated. Secondly, an analyze of intra-industrial trade 

is conducted. The conclusions drawn, includes that export and import have grown 

tremendously.  The composition of Sweden’s export has not changed much. The import on 

the other hand has changed dramatically over time and all NIE-counties have rather similar 

patterns of change.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En stor del av världsekonomin består av internationell handel. Det finns en rad olika 

teoribildningar som förklarar varför handel uppstår, hur utbytet ser ut samt utreder de 

samhällsekonomiska effekterna av internationell handel. De teorier som förklarar 

handelsutbytets utseende fokuserar på en rad olika saker som underliggande ekonomiska 

förutsättningar, monopolistisk konkurrens, preferenser, stordriftsfördelar etc. Allt detta är 

saker som förändras över tiden på grund av att till exempel länder utvecklas och ändrar sina 

preferenser.  

 

Under de senaste fyra årtionden har det skett en ny era av ekonomiskt utveckling i Asien. 

Efter Andra världskriget var det framför allt de Väst Europeiska- och Nordamerikanska 

länderna som tillhörde gruppen av industrialiserade länder. Några årtionden därefter kom ”I-

gruppen” att ha fått tillökning av ett flertal andra länder, framförallt från Asien. Först ut i 

Asien var Japan, vars ekonomiska och tekniska utveckling förvånade Västvärlden. Sedan 

vände ekonomerna blickarna mot en ny grupp länder, de så kallade NIE-länderna: Singapore, 

Hong Kong, Taiwan och Syd-Korea. Alla dessa länder industrialiserades i rasande takt och 

uppvisade en långsiktig ekonomiskt utveckling aldrig skådat tidigare. 

 

Förutsättningarna för den internationella handeln har uppenbarligen förändrats allt efter att de 

fyra NIE-länderna utvecklats. Industrin i NIE-länderna har genomgått strukturomvandlingar 

som förändrat produktionen av varor och tjänster. Då produktionen skiftats från en vara till en 

annan har naturligtvis också utrikeshandeln påverkats. För andra länder som bedrivit handel 

med NIE-länderna har förutsättningarna också förändrats och utbytet av varor och tjänster har 

bytt skepnad. Detta gäller i allra högsta grad för Sverige som har en ekonomi starkt beroende 

av utrikeshandeln och som initialt under den tidiga utvecklingsperioden hade ett stort 

ekonomiskt försprång gentemot NIE-länderna. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda hur handeln mellan Sverige och NIE-länderna har 

förändrats. Med utgångspunkt från Sverige belysa de viktigaste förändringar som skett av 

exporten och importen. 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har begränsats till att analysera Sveriges utrikeshandel med NIE-länderna av varor (ej 

tjänster) under en 40-årsperiod. Analysen är begränsad till direkta faktorer, teorier och 

empiriska data. 

 

1.4 Metod 
Arbetet består av två delar, där den första delen har varit att med andrahandskällor i form av 

relevant och aktuell litteratur på området kortfattat beskriva NIE-ländernas ekonomiska 

utveckling. Detta har sedan jämförts med Sverige och analyserats kortsiktigt. 

 

Den andra och huvudsakliga delen med arbetet har varit att analysera den Svenska 

utrikeshandeln med NIE-länderna under en 40-års period. Analysen är gjord med empiriska 

studier av handelsströmmarna av den totala handelsvolymen och av olika varugrupper enligt 

standardiserad klassificering (SITC). Vid analysen har relevant teoribildning inom området 

används. Avsikten med teoribildningen vid arbetet har inte varit att knyta direkta empiriska 

studier, utan istället med teorin på ett översiktligt sätt förklara vissa förekomster i 

handelsmönstret.  
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2. Teorier vid internationell handel 

2.1 Komparativa fördelar 
David Ricardo utvecklade omkring 1815 den Ricardianska modellen om de komparativa 

fördelarnas betydelse vid internationell handel. Enligt modellen uppstår endast internationell 

handel på grund av skillnader i produktiviteten i arbetskraften mellan olika länder. Alla 

ekonomier har begränsade produktionsresurser där det finns en gräns hur mycket av olika 

varor som kan produceras. Mellan dessa varor finns alltid ett relativpris, där det krävs en 

uppoffring av produktionen av en vara för att kunna producera mer av en annan. Ett land 

kommer därefter att specialisera sig på de varor som landet har komparativa fördelar i att 

producera. Det vill säga de varor som är ekonomiskt gynnsamma att producera i hemlandet, 

därför att relativpriset för varan är lågt. Handelstypen som kommer att uppstå brukar kallas 

mellanbranschhandel, och innebär att länderna utbyter varor av olika typ med varandra. I 

Ricardos enkla modell anses arbetskraften vara den enda produktionsfaktorn. Priset på varan 

beror därför endast av hur produktiv arbetskraften är. (Krugman et al, 2000) 

 

Ricardos enkla modell ger en del missledande förutsägningar för hur handeln kommer att se 

ut beroende på följande faktorer: 1) Den tar endast hänsyn till en enda produktionsfaktor, det 

vill säga arbetskraften samt antar att den är alltför specialiserad. 2) Tar ingen hänsyn till 

skillnader i resurser mellan länder. 3) Tar ingen hänsyn till de stordriftfördelar som kan 

förklara handelströmmar mellan länder med liknande komparativa fördelar. (ibid) 

 

Trots modellens enkla utsaga om att länder kommer att exportera varor med hög inhemskt 

produktivitet, har den visat sig vara korrekt i flertalet studier genom åren. Bland annat har 

flera studier gjorts av den bilaterala handeln mellan USA och Storbritannien både före och 

efter andra världskriget. Där har det bekräftats att handelsmönstret delvis kan förklaras av de 

komparativa fördelarna. (ibid) 
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2.2 Heckscher-Ohlin modellen 
Eli Heckscher och Bertil Ohlin utvecklade den så kallade faktorproportionsteorin, Heckscher-

Ohlin modellen, vilken publicerades 1933. Modellen antar förutom arbetskraft som 

produktionsfaktor också kapital som en viktig faktor vid internationell handel. Istället för att 

anta teknologiska skillnader mellan länder, bygger modellen istället på att alla länder har 

identiska produktionsfunktioner. Detta för att tydligt frångå möjligheten att handel uppstår 

genom de teknologiska skillnaderna och i stället framhäva vikten av relativa skillnader i 

tillgången på kapital och arbetskraft. Vidare bygger den ursprungliga modellen på en del 

andra viktiga antaganden om konstant skalavkastning, fast utbud av homogent rörligt kapital 

och arbetskraft, samt inga marknadsmisslyckanden. (Markusen et al, 1995) 

 

Heckscher-Ohlin teoremet säger att givet antagandena kommer ett land att exportera de varor 

som på ett effektivt sätt använder landets mest överflödiga produktionsfaktor.           

Komparativa fördelar och handel bestäms alltså av nationella skillnader i tillgång och 

sammansättning av produktionsfaktorerna, kapital och arbetskraft. Precis som i Ricardos 

modell antar Heckscher-Ohlin modellen att handeln mellan länder är uteslutande 

mellanbranschhandel. (ibid) 

 

Faktorproportionsteorin bygger på ett antal starka och avgörande antaganden för att poängtera 

betydelsen för sammansättningen av produktionsfaktorerna. Det är uppenbart att dessa 

antaganden inte håller i verkligheten och att modellen inte helt och hållet kan förklara 

uppkomsten till internationell handel. (ibid) 

 

Ett stort bakslag för modellen var Leontief paradox som publicerades 1953 där Leontief mätt 

kapital-arbetskraftsförhållandet av USA:s export och import. Undersökningen visade till stor 

förvåning att USA, världens kapitalintensivaste land faktiskt exporterade arbetskraftintensiva 

varor och importerade kapitalintensiva. Viss kritik har funnits mot Leontief resultat och flera 

liknande studier av USA:s utrikeshandel har gjorts därefter med blandade resultat. Robert 

Baldwin gjorde om Leontiefs undersökning med data från slutet av 50-talet och början av 60-

talet och fick samma resultat. 1972 visade dock Robert Stern och Keith Maskus att USA:s 

export var kapitalintensivare än importen, vilket pekar på att förhållande vänt under senare 

tid. (ibid).  
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Harry P Bowen et al visade 1987 en blandad bild av handelsmönstret för 27 länder och 12 

produktionsfaktorer, varav flera olika typer av arbetskraft och land. För två-tredjedelar av 

produktionsfaktorerna och mindre än 70 % av tiden gick handelsströmmarna i förväntad 

riktning. Detta visade att Heckscher-Ohlin modellen många gånger inte är korrekt. (Krugman 

et al, 2000) 

 

En möjlig förklaring till Leontief paradox kan vara humankapitalets allt ökande betydelse vid 

produktionen av varor. USA har ett övertag i att producera många nya varor med nya och 

innovativa teknologier. Dessa kan mycket väl vara mindre kapitalintensiva än mer mogna 

varor som kan massproduceras. (ibid) 

 

Undersökningar av handel mellan grupper av länder som har klara skillnader i kapital-

arbetskraft förhållandet ger ett handelsmönster mer i linje med Heckscher-Ohlin modellen. 

Detta har bland annat visats av Adrian Wood (1995) vid studier av handeln mellan Nord- och 

Sydamerika. (ibid) 

 

Produktionsfaktorhandel, sker uppenbarligen långt ifrån i samma grad som Heckscher-Ohlin 

modellen antar. Många ekonomer tror idag att om antagandet att teknologin är densamma i 

alla länder förkastas, kan modellen visa sig vara mer korrekt. Detta har bland annat påpekats 

på senare år av Daniel Trefler (1995). (ibid) 

 

2.3 Specifika faktormodellen 
De strikta antaganden för Heckscher-Ohlins modell har gjort att ekonomer intresserat sig för 

modeller som gått vidare och lättat på dessa antaganden. Det första viktiga antagandet som 

förkastas är den fullständiga rörligheten av produktionsfaktorer mellan olika industrier. 

Antagandet är visserligen korrekt på mycket lång sikt, men inte på kort sikt. Det har därför 

antagits att åtminstone en produktionsfaktor (kapital) är fast på kort sikt. Den specifika 

faktormodellen är i princip en kortsiktig analys av Heckscher-Ohlin modellen. Enligt 

modellen kommer varje land att exportera den vara som på ett effektivt sätt använder landets 

överflödiga faktor av specifikt kapital för just den industrin. Handeln kommer alltså att bero 

på landets produktionsfunktioner och allokeringen av kapital. (Markusen et al, 1995). 
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2.4 Produktlivscykeln 
Teorin innebär att en ny produkt som genomlöper en livscykel kommer att påverka handeln 

mellan länder beroende på vilken fas produkten befinner sig i. En livscykel kan delas upp i tre 

olika faser; introduktionsfasen, tillväxtfasen och mognadsfasen. Under produktens livscykel 

förändras marknaden och produktionsprocessen. Enligt teorin kommer produkten att 

exporteras av höglöneländer ända fram tills tillväxten avtagit. Därefter under mognadsfasen 

kommer tillverkning och export ske av utvecklingsländerna. (Lundberg, 1995) 

 

Under Introduktionsfasen när produkten är ny på marknaden har den en lägre priskänslighet 

och därför spelar produktionskostnaden en mindre roll. Vidare sker produktutvecklingen 

snabbt i början och det är därför viktigt att ha stora FoU-satsningar och närhet till marknaden. 

Produktionen sker i begränsad omfattning och kännetecknas av intensivt användande av 

kvalificerad arbetskraft. Under tillväxtfasen blir produkten och produktionsprocesserna 

alltmer standardiserade och sker i större skala. När tillväxten avtagit och produkten gått in i 

mognadsfasen kommer det vara lönsamt att flytta produkten till låglöneländer. Produkten har 

blivit väldigt standardiserad, konkurrensläget försämrats och det krävs inga speciella 

kunskaper om produktionen eller marknaden. (ibid) 

 

2.5 Stordriftsfördelar 
Heckscher-Ohlin modellen som beskrevs tidigare byggde på antagandet om konstant 

skalavkastning. I verkligheten håller detta oftast inte utan de flesta företag upplever 

stordriftsfördelar eller så kallad skalekonomi. En ökning av ”inputs” ger i slutändan inte en 

lika stor större ökning av ”outputs”, utan oftast större. Vidare leder ofta stordriftsfördelar till 

monopolistisk konkurrens, se avsnitt 2.6. (Markusen et al, 1995) 

 

Detta ger en drivkraft för länder att specialisera sig på ett mindre antal produkter som går att 

producera med stordriftsfördelar. Detta innebär att handel mellan olika länder inte alltid 

behöver uppstå i enlighet med varje lands komparativa fördelar, utan även mellan länder med 

liknande sådana. Detta kan delvis ge en förklaring till de stora handelsströmmar som finns 

mellan Europa, USA och Japan. Ekonomer finner också alltmer empiriskt bevis att 

stordriftsfördelar spelar en viktig roll vid internationell handel för länder i storlek som Kanada 

och flera Europeiska länder. (ibid) 
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2.6 Monopolistisk konkurrens och inombranschhandel 
På en marknad där aktörerna inte kan påverka marknadspriset, givet en del övriga antaganden, 

råder fullständig konkurrens. Aktörerna på marknaden är så kallade pristagare. På de flesta 

marknader råder dock inte fullständig konkurrens och företagen är då så kallade prissättare. 

Det innebär att de kan styra priset på sina produkter eller i vissa fall styra hela marknadspriset. 

Det finns klara förutsättningar för internationell handel i en monopolistisk marknad då denna 

handel gör att marknaden expanderas. (Krugman et al, 2000) 

 

I traditionella teorier har alltid varorna antagits vara totalt homogena eller perfekta substitut. 

De flesta varor är dock ej homogena och skiljer varandra åt i till exempel design, kvalitet eller 

pris. Vid monopolistisk konkurrens råder i de flesta fallen produktdifferentiering i samma 

marknad. En stor anledning till produktdifferentiering är att konsumenternas har olika 

preferenser, som ofta skiljer sig åt både på den inhemska marknaden och mellan länder. Olika 

länder tenderar att importera de varor som faller de mest i smaken. (Markusen et al, 1995) 

 

Preferenser skiljer sig naturligt emellan länder både eftersom människor har olika smak och 

att inkomstnivåerna är olika. Detta har framförts av Linder (1961) som hävdade att skillnader 

i efterfrågan beror av inkomsten per Capita. Ett land kan därför endast exportera de produkter 

som redan har en efterfrågan på hemmamarknaden. Länder kommer därför att handla 

tillverkningsvaror med andra länder som har liknande efterfrågan då deras inkomst per Capita 

är ungefär densamma. (ibid) 

 
Ungefär en fjärdedel av all internationell handel utgörs av inombranschhandel. Denna typ av 

handel uppstår dels när länder har liknande utbud av produktionsfaktorer samt dels när 

stordriftsfördelar och produktdifferentiering är viktig. Handeln är också mest utbredd mellan 

länder med liknande ekonomisk utveckling. Industriländerna har med tiden blivit alltmer 

liknande i teknologi, kapital och kunnig arbetskraft. Det finns ofta inga klara skillnader i 

komparativa fördelar i en industri mellan länderna, och därför förklaras ofta handeln mellan 

dessa länder av inombranschhandel. (Krugman et al, 2000) 
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2.7 Kunskap, teknologi och Forskning 
I faktorproportionsteorin antas att handel bara uppstår genom länders olika fördelning av 

homogent kapital och arbetskraft som produktionsfaktorer. Detta har visat sig vara 

orealistiskt. Arbetskraften är inte direkt homogen och den skiljer sig i utbildning. 

Kategorisering av arbetskraft efter utbildning är inte vidare lätt men att uppdela arbetskraften 

efter grad av låg- och högutbildade kan förklara vissa handelsflöden. Enligt teorin skulle 

länder med god tillgång på utbildad arbetskraft skulle producera sådana varor billigt där det 

behövs stora insatser med kvalificerad arbetskraft. Studier av den amerikanska utrikeshandeln 

visade att exporten i genomsnitt hade högre insatser av utbildad arbetskraft än importen. 

(Lundberg, 1995) 

 

Med att produktionen av en vara är kapitalintensiv innebär nödvändigtvis inte att den riktligt 

använder endast kapital som produktionsfaktor. Kapitalintensivt kan innebära realkapital och 

även det mänskliga kapitel eftersom summan av löner och kapitalersättning utgör 

förädlingsvärdet. Studier har visat att den amerikanska importen från utvecklingsländerna 

kännetecknades speciellt av låga förädlingsvärden, det vill säga där det föreligger en låg 

avkastning till realkapital och mänskligt kapital. (ibid) 

 

Undersökningar av Sveriges utrikeshandel har visat på komparativa fördelar inom produktion 

som är intensiv i utbildad och/eller mänskligt kapital. Framför allt gäller det utrikeshandeln 

med U-länderna. Mått på utbildad arbetskraft förklarar handelsmönstret för Sveriges del bättre 

än endast realkapitalintensiteten. (ibid) 

 

Studier av USA:s handel på 1960-talet visade att exporten var speciellt hög inom FoU-

intensiva branscher. Studier har visat att det finns ett klart samband mellan satsningen på FoU 

och andel högteknologisk export. Sverige verkar dock vara något av ett undantag från detta 

samband. (ibid)  
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3. Ekonomiöversikt och historik 

3.1 Ekonomisk utveckling för de fyra asiatiska tigrarna 
De första landet i Asien som genomgick en snabb ekonomisk utveckling var Japan vars  

utveckling förvånade västvärlden. I slutet av 1970-talet började omvärlden vända blickarna 

mot en ny grupp snabbväxande länder, de så kallade NIE-länderna: Singapore, Hong Kong, 

Taiwan och Syd-Korea. Dessa nya snabbväxande ekonomier förvånade västvärlden i minst 

lika stor grad som Japan gjorde på grund av deras rekordhöga ekonomiska tillväxt och snabba 

strukturomvandling. NIE-länderna eller ofta nämnda de asiatiska tigrarna eller drakarna kom 

att under tre till fyra decennier utvecklas från att vara fattiga utvecklingsländer till att idag ha 

en utvecklingsnivå jämförbara med många I-länder i väst. 

 

Alla länderna var efter andra världskrigets slut i ungefär samma ekonomiska och politiska 

situation. De hade alla varit under den Japanska ockupationen under krigsåren och var efter 

krigslutet sargade länder med problem som fattigdom, husbrist och inflöde av flyktingar. Alla 

länder utom, Singapore i mindre grad, fick stora ekonomiska bistånd av FN och västvärlden. 

Hong Kong drabbades av en enorm flyktingvåg efter kommunistrevolutionen i Kina vilket 

ledde till att befolkningen ökade 400 procent inom ett årtionde efter det att kriget slutade. 

Koreakriget som rasade mellan Nord och Syd-Korea 1950 - 53 slog ytterst hårt mot den redan 

sargade Syd-koreanska ekonomin. Singapore upplevde en lugnare period under 50-talet med 

en något stabilare ekonomi än de tre andra tigrarna. Landet kämpade för att bli oberoende från 

Storbritannien och lyckades bli det tillfälligt 1959, men blev en del av Malaysia 1963. 

Slutligen 1965 fick Singapore total självständighet. Det lilla landet bedrev en aktiv handel 

med Malaysia och Indonesien redan på 50-talet vilket gjorde att landet hade en något högre 

levnadsstandard än de andra tre. (Li, 2002) 

 

Industrialiseringen av de fyra länderna kom igång under 50- och 60-talet. Initialt var Syd- 

Korea det fattigaste landet, följt av Taiwan medan Hong Kong och Singapore hade det något 

bättre. Den ekonomiska utvecklingen tog fart ungefär vid samma tidpunkt för alla fyra, under 

senare delen av 50-talet och början av 60-talet. Alla länderna kom dock att utvecklas på olika 

sätt med olika typer av industrier och politisk ledning. (ibid) 
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3.2 Singapore 
Statens roll och inblandning i Singapores ekonomi har genom åren varit mycket hög och 

mycket av industrierna har formats av statens olika ekonomiska policys. Under de tidiga åren 

av den snabba utvecklingsfasen gick statens industriella policy ut på att hjälpa den privata 

sektorn med infrastruktur, industriparker, arbetskraft, politiska motivationer för 

exportorienterad industri etc. Det kan sammanfattningsvis sägas vara tre nyckelfaktorer i 

Singapores industriella tillväxt: 1) En policy om en totalt öppen ekonomi 2) Stabila 

makroekonomiska beslut skapade en god grund för ekonomiskt tillväxt. 3) Stora investeringar 

i infrastruktur och humankapital. (Li, 2002) 

 

För ett litet land som Singapore med små naturresurser har internationell handel alltid varit 

mycket viktig för den ekonomiska utvecklingen. Handelssektorn i Singapores ekonomi har 

kännetecknats av fyra olika delar: 1) Handel med tillverkningsprodukter. 2) Liten inverkan av 

skatter och tullar på prisbilden av handelsvaror. 3) En hög grad av vidareexport. 4) Stora 

utländska investeringar i handelsektorn. (ibid) 

 

En av Singapores största handelsvaror har genom tiden varit petroleumprodukter och den 

utgör fortfarande en stor del av den totala handeln. Vidarexporten har också alltid varit en stor 

och betydande del av Singapores ekonomi. Under 1960-talet och början av 1970-talet 

uppmuntrades arbetsintensiva exportorienterade industrier för att minska beroendet av 

omexporten. Den arbetsintensiva produktionen kännetecknades framförallt av varor som 

livsmedel, textiler och kläder etc. 1979 antog regeringen en ny policy som innebar en satsning 

på kapitalintensivare varor som var teknologiskt intensiva, krävde skicklig arbetskraft och 

hade ett högt förädlingsvärde. Nya industrier växte fram, till exempel kemiska, elektronik, 

bioteknik, informations teknologi, optik etc. Med åren har de även blivit allt mer teknologiskt 

inriktade. Forskningsutgifterna har varit låga men har på senare tid ökat rejält. 1987 var de 

0.21 % av BNP och 1994 hade de ökat till 1.12 %. (ibid) 

 

Singapore hade ett något bättre utgångsläge en de andra tigrarna och den snabba ekonomiska 

utvecklingen startade i slutet på 50-talet. Under andra halvan av 60-talet tog den rejält fart och 

uppvisade tvåsiffriga tillväxttal åtta år i rad. Se tabell 3-1 och 3-2 nästa sida för BNP och 

handels utveckling. (ibid) 
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Tabell 3-1. Genomsnittlig årlig tillväxt i BNP samt per Capita för Singapore i rörliga priser.

År Tillväxttakt (%) År BNP per Capita ($)

1960 - 69 8,7 1961 447

1970 - 79 9,4 1971 1061

1980 - 89 7,4 1981 5483

1990 - 99 7,7 1991 13663

2001 - 01 4,0 2001 20732

Källa: Singapore statistics  

 
Tabell 3-2. Utrikeshandelns andel av BNP för Singapore.

År Import (%) Export (%)

1961 170 142

1971 127 79

1981 199 151

1991 154 138

2001 127 134

Källa: IMF  
 

3.3 Hong Kong 
Hong Kong har kännetecknats som en öppen fri marknadsekonomi, med stort inslag av ett 

Laissez-faire system. Affärsmän har alltid getts en maximal frihet och staten har alltid haft en 

mycket liten inblandning i ekonomin. (Li, 2002) 

 

Många flyktingar som anlände efter kommunistrevolutionen i Kina var skicklig arbetskraft 

och hade med sig kapital. Detta hjälpte till när industrialiseringen började under 50-talet och i 

slutet av samma årtionde tog den ekonomiska utvecklingen fart. Industrin producerade under 

60-talet för exportmarknaden lätta lågkostnadsprodukter som var arbetsintensiva, framförallt 

textiler och kläder. Företagen var framförallt små och medelstora tillverkningsföretag. Under 

hela 60- och 70-talet gick det mycket bra för Hong Kongs tillverkningssektor. 

Framgångsfaktorerna för tillverkningsindustrin har under tiden varit: 1) Flexibilitet för 

produktionsfaktorer. 2) Effektiv koordinering av globala aktiviteter. 3) Utvecklade 

ledningskunskaper. 4) Ingen intervenering av statliga institutioner i marknaden. (ibid) 

 

Under slutet av 70-talet och början av 80-talet upplevde den arbetsintensiva sektorn en del 

motgångar på grund av protektionistiska åtgärder av en del Västländer. I slutet av 80-talet 
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förlorade Hong Kong sina fördelar i lågkostnadstillverkning genom att Kina startade 

ekonomiska zoner i södra Kina med billig arbetskraft. Detta fick många Hong Kong baserade 

företag att flytta över tillverkningen över gränsen. Tillverkningssektorn som stod för cirka 23 

% av BNP 1980 hade till 1998 sjunkit till endast 6 %. Minskning i tillverkningssektorn har 

istället under 80-talet och 90-talet kompenserats av en rejäl ökning av tjänstesektorn. 1996 

hade den stigit till över 90 % av Hong Kongs totala BNP och består av tjänster som till 

exempel restaurang, bank och försäkring. Den tillverkning som existerar idag är fortfarande 

textiler och kläder, dock i betydligt mindre mån, följt av elektronik, klockor, leksaker och 

plastprodukter. (ibid) 

 

Precis som Singapore är Hong Kong ett litet land som förlitat sig i stor grad på internationell 

handel. Ekonomin har alltid varit väldigt öppen för utrikeshandel. Under 60- och 70-talet 

bestod exporten framförallt av egenproducerade arbetsintensiva varor. Under 80-talet när 

tillverkningssektorn stötte på motgångar tog omexporten över och växte i rasande takt. Handel 

med tjänster har också blivit en viktig del under 80- och 90-talet. Se tabell 3-3 och 3-4 nedan 

för BNP utveckling och utrikeshandelns utveckling. (ibid) 

 

Tabell 3-3. Genomsnittlig årlig tillväxt i real BNP samt per Capita för Hong Kong i rörliga priser.

År Tillväxttakt (%) År BNP per Capita ($)

1962 - 69 8,6 1961 374

1970 - 79 8,9 1970 948

1980 - 89 7,1 1980 5372

1990 - 99 3,7 1990 12983

2000 10,5 1998 24054

Källa: (Li, 2002)  
 

Tabell. 3-4 Utrikeshandel andel av BNP för Hong Kong.

År Import (%) Vidareexport (%) Inhemsk export (%) Total export (%)

1961 80 13 40 53

1970 77 13 54 66

1980 79 21 48 69

1990 111 71 39 110

1998 111 90 15 105

Källa: (Li, 2002)  
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3.4 Taiwan 
Under 50-talet utvecklades Taiwans ekonomi sakta och regeringen bedrev importsubstituering 

som ekonomiskt policy. Under slutet av 50-talet började regeringen driva på en 

exportorienterad industrialisering och attrahera utländska investeringar. Taiwan kan sägas 

vara en blandekonomi där staten under åren haft en relativt stor inblandning i ekonomin. 

Störst var inblandningen under 60- och 70-talet. Staten investerade och drev många större 

förtag. Framförallt inom sådana områden där den privata sektorn hade lågt intresse för 

investeringar. Den statliga inblandningen har dock klart avtagit under de senaste två 

årtiondena. (Kim, 1998) 

 

Den ekonomiska tillväxten sköt fart i början av 60-talet och fortsatte under hela seklet att 

uppvisa en imponerande tillväxt. Arbetsintensiv tillverkningsindustri utvecklades starkt under 

60-talet och var koncentrerad till små och medelstora företag. Framgångskonceptet för 

Taiwans del blev fortsättningsvis också tillväxten i små- och medelstora företag som 

fortfarande idag utgör cirka 98 % av alla företag. Fördelen med mindre företag var att på ett 

flexibelt sätt kunna förändra sig till marknadsbehoven. Den arbetsintensiva industrin växte 

fortsättningsvis starkt under 70-talet men under 80-talet började den tappa mark. Detta på 

grund av att lönenivån blivit för hög i landet och förstärkningen av valutan gjorde att det inte 

gick att klara konkurrensen från andra låglöneländer. (ibid) 

 
Under 80-talet strukturförändrades Taiwans små och medelstora företag och började bli allt 

mer kapital- och teknologiskt intensiva. Taiwans många företag började mer och mer 

utvecklas till internationella underleverantörer av högteknologiska produkter. Under 90-talet 

har denna utveckling fortsatt och varit mycket framgångsrik för Taiwans del. Stora utländska 

investeringar har gjorts inom sektorn under slutet av 80-talet och under 90-talet. 

Elektroniksektorn dominerar bland de många underleverantörerna och sedan 1993 är Taiwan 

världens största tillverkare av PC-datorer och komponenter. 1994 Producerades över 80 % av 

världens moderkort i Taiwan. (ibid) 

 

Taiwan har haft en relativt öppen ekonomi med en ganska stor utrikeshandel, men ändå inte i 

närheten av Hong Kongs och Singapores. Taiwan kan sägas ha haft en balans mellan den 

inhemska ekonomin och utrikeshandeln. Ekonomin utvecklades starkast under 60- och 70-

talet men har uppvisat imponerande tillväxt även under senare årtionden. Se tabell 3-5 och 3-6 

för BNP utveckling och utrikeshandelns utveckling. (ibid) 
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Tabell 3-5. Genomsnittlig årlig tillväxt i real BNP samt per Capita för Taiwan i rörliga priser.

År Tillväxttakt (%) År BNP per Capita ($)

1962 - 69 9,8 1961 152

1970 - 79 10,2 1971 443

1980 - 89 8,1 1981 2669

1990 - 99 6,4 1991 8982

2000 - 01 1,9 2001 12941

Källa: National statistics of Taiwan  
 
Tabell 3-6. Utrikeshandel andel av BNP för Taiwan.

År Import (%) Export (%)

1961 19 20

1971 33 36

1981 50 52

1991 43 47

2001 45 50

Källa: National statistics of Taiwan  
 

3.5 Syd-Korea 
Efter att Koreakriget slutade utvecklades ekonomin väldigt svagt under den följande delen av 

50-talet. Det var inte förrän 1961 då en ny regim tog över makten. Den nya regeringen visade 

en stor politisk vilja till att stimulera ekonomiskt tillväxt genom att införa strategier för en 

export orienterad industrialisering. Korea kom att uppleva en kapitalistisk ekonomi med stor 

inblandning i ekonomin av regeringen. Den började med att uppmuntra satsningar på lättare 

arbetskraftintensiv industri såsom textil-, cement-, gödningsmedels-, petrokemisk tillverkning 

etc. Denna produkten växte fram under 60-talet och produktionen var koncentrerad till relativt 

få företag, framförallt konglomerat. Under senare delen av samma årtionde började även 

regeringen uppmuntra satsningar på tyngre industri som skeppsbyggnad, stålproduktion, 

elektronik etc. Tillväxten av tyngre industri började redan på 60-talet men det var framför allt 

under 70-talet som den kom att accelerera. 1973 gjorde regeringen en ovanlig politisk åtgärd 

genom att samla stora delar av landets finansiella tillgångar i en statlig fond för att satsa på 

”tunga och kemiska industrier”. Denna ovanliga åtgärd kom att visa sig vara mycket 

framgångsrik och den tunga industrin i Korea växte i rasande takt under 70-talet, med en 

genomsnittlig exportökning på närmare 40 % per år. (ibid) 
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Under 80-talet fortsatte tillväxten i samma spår som under 70-talet och industriproduktionen 

fortsatte att domineras av de stora konglomeraten. Under 80-talet och 90-talet förändrades 

strukturen på den Koreanska ekonomin till följd av reformer och inverkan av globaliseringen. 

Under dessa två årtionden har den tunga industrin fortsatt och dominerat och blivit allt mer 

teknologiskt inriktad. Elektroniktillverkningen har också vuxit fram väldigt starkt. Utgifterna 

för FoU har de senaste årtiondena ökat kraftigt, mellan åren 1980 till 1993 från 0.77 % av 

BNI till 2.33 %. (ibid) 

 

Handelspolitiken under 60- och 70-talet kan beskrivas som producentorienterat, 

protektionistisk och selektiv. Detta förändras under 80-talet till en mer öppen attityd men 

reformeringen gick sakta. Vidare reformerades politiken genom att dess inblandning i 

marknaden minskades rejält genom avregleringar, mindre stöd till industrier etc. (ibid) 

 

1962 hade Syd-Korea en BNP per Capita på 87 $, vilket var bland det lägsta i Asien. Den 

enorma ekonomiska utvecklingen som kom att ske startade året därpå, 1963. Se tabell 3-7 till 

3-8 nedan för BNP utveckling samt utrikeshandels utveckling. (ibid) 

 

Tabell 3-7. Genomsnittlig årlig tillväxt i BNP samt per Capita för Syd-Korea i rörliga priser.

År Tillväxttakt (%) År BNP per Capita ($)

1963 - 69 9,6 1962 87

1970 - 79 8,8 1971 296

1980 - 89 7,8 1981 1224

1990 - 99 6,2 1991 5001

2000 - 01 6,1 2001 11513

Källa: IMF  
 

Tabell 3-8. Utrikeshandelns andel av BNP för Syd-Korea.

År Import (%) Export (%)

1961 15 5

1971 26 15

1981 42 37

1991 31 28

2001 41 43

Källa: IMF  
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3.6 Kort jämförelse med Sverige  
Nedan finns motsvarande data för Sverige som tidigare presenterats för de fyra NIE-länderna i 

kapitel 3.2-3.5. Se tabell 3-9 och 3-10 nedan. Mätt i BNP per Capita visar Sveriges försprång 

utvecklingsmässigt åtminstone fram in på 90-talet. Under början av 60-talet var försprånget 

som störst och har allt efter som minskat, på grund av NIE-ländernas snabba ekonomiska 

utveckling. Under senare år har Singapore och Hong Kong blivit jämnförbara med Sverige, 

medan Syd-Korea och Taiwan fortfarande ligger något efter. Intressant att notera är att 

Sveriges utrikeshandel nästan ökat i samma omfattning som både Koreas och Taiwans. 

 
Tabell 3-9. Genomsnittlig årlig tillväxt i BNP samt per Capita för Sverige i rörliga priser.

År: Tillväxttakt (%) År: BNP per Capita($)

1960 - 69 4,4 1961 2011

1970 - 79 2,4 1971 4485

1980 - 89 2,0 1981 13802

1990 - 99 1,6 1991 27687

2000 - 01 2,6 2001 23551

Källa: SCB  

 
Tabell 3-10. Utrikeshandelns andel av BNP för Sverige.

År Import (%) Export (%)

1961 22 22

1971 23 24

1981 30 30

1991 26 28

2001 41 46

Källa: SCB  

 
Sådana här jämförelser ger dock bara en fingervisning. BNP mätt i rörliga priser säger 

ingenting om prisnivån eller växelkursförändringar. Vidare säger BNP naturligtvis inte heller 

någonting om landets teknologiska styrka, innehav av kapitalutrustning eller arbetskraftens 

utbildning och produktivitet. Det torde i alla fall gå att dra slutsatser om att Sverige 

åtminstone under de två-tre första årtiondena har haft ett utvecklingsmässigt och därav 

teknologiskt försprång. 
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4 Analys och slutsatser av handelsmönster 

4.1 Utveckling av totalhandeln 
Utvecklingen av utrikeshandeln mellan Sverige och NIE-länderna har varit minst sagt otrolig. 

1962 importerade Sverige varor för 55,7 miljoner kronor från NIE-länderna och exporterade 

varor för 44,7 miljoner kronor. 2001 hade denna siffra stigit till 12,3 miljarder för importen 

och 18,4 miljarder för exporten. Se figur 4-1 och 4-2 nästa sida för utrikeshandelns 

utveckling. 

 

Korrigerat för prisändringar under tiden har det fortfarande skett en smått fantastiskt 

realökning. Den största ökningen i överlag har skett av handeln mellan Sverige och Taiwan 

eftersom handelsutbytet under 60-talet var mycket liten. Handeln med Hong Kong har haft 

den minsta ökningen eftersom Sverige tidigt hade ett relativt stort handelsutbyte med Hong 

Kong. Se tabell 4-1 nedan. 

 

Tabell 4-1. Realökning av utrikeshandeln 1962 - 2001, antal gånger.

Land Import (gr) Export (gr)

Singapore* 306,4 40,14

Hong Kong 4,9 16,7

Taiwan 935,4 319,6

Syd Korea 248,7 80,8

Källa: SCB           *Avser ökning från 1966  
 

Som visades i kapitel 3 har utvecklingen av BNP varit mycket hög för de fyra tigarna. Vidare 

har även utrikeshandelns andel av BNP ökat för alla länder utom Singapore vilket bidragit till 

den dramatiska expansionen av handeln. Singapore bedrev till skillnad från de andra tre 

länderna en relativt omfattande utrikeshandel i början av 60-talet. Det verkar dock som att det 

lilla landet exporterade väldigt få produkter till just Sverige, vilket resulterat i den procentuellt 

stora ökningen av import från Singapore.  
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4.2 Handelsutveckling av olika varugrupper 

4.2.1 Analysmodell och underlag 
I föregående kapitel visades hur den totala exporten och importen ökat sedan början av 60-

talet. För att också förstå hur strukturomvandlingen varit av exporten till- och importen från 

NIE-länderna måste utrikeshandeln delas upp i segment.  

 
Det finns några olika system för att klassificera varor vid utrikeshandel. Vidare för att kunna 

klassificera vad för typ av vara det är, om den är arbets-, kapital- eller teknologiskt intensiv är 

klart svårare. En översiktlig modell som jag valt att använda är handelsprofilen som 

presenteras av Exportrådet. Den klassificerar export och import på ett översiktligt och 

lättskådligt sätt. Se tabell 4-2 nedan. 

 

Tabell 4-2. Handelsprofil enligt exportrådets modell.

Varusegment SITC-koder

Livsmedel 00-09,11-19,22,41-43

Råvaror och bränslen 21,23-29,31-34

Kemiska produkter 51-59

Halvfabrikat 61-68,811

Tekniska produkter 69,71-79,812,813,87,88

Övriga tillverkningsprodukter 82,83,84,85,89,91-97

Källa: Exportrådet  
 

I Exportrådets handelsprofil är varorna uppdelade efter klassificering i SITC-koder vilket är 

en internationell uppdelning av varor. Den går ut på att varor klassas i olika nivåer med ökad 

noggrannhet ju fler nivåer som används. Exempel, SITC 6 = Halvfabrikat, SITC 68 = metaller 

utom järn och stål, SITC 682 = koppar. (Se till exempel SCB för SITC-koder) 

 

Det sistnämnda i Exportrådets handelsprofil, ”övriga tillverkningsprodukter”, presenterar 

mestadels arbetsintensiva varor. Jag har dock valt att korrigera detta segment något genom att 

ta bort två delposter. Den ena är klassificerad som ”andra färdiga varor” (SITC 89), vilken 

innehåller en rad olika typer av svårdefinierade varuposter. Den andra jag tagit bort är (SITC 

91-97), vilket innehåller bland annat Oklassificerbara varor och pengar. Det som återstår i 

segmentet ”övriga tillverkningsprodukter” är traditionellt arbetsintensiva varor såsom kläder, 

skor, väskor etc. 
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4.2.2 Förändringar för råvaror, halvfabrikat och livsmedelsvaror 
I bilaga 1-4 finns import- och exportprofilerna för NIE-länderna. De beskrivs med åtta 

stycken ytdiagram av Exportrådets handelsprofil som visar de olika segmentens absoluta 

andel över tiden av den totala utrikeshandeln med NIE-länderna. 

  

Den Svenska importen i början av 60-talet utgjordes huvudsakligen av livsmedel och råvaror 

från Singapore och Taiwan, råvaror från Korea och arbetsintensiva produkter från Hong 

Kong. De importerade råvarorna var framförallt gummi, kork och trävaror från Singapore, 

animaliska och vegetabiliska råvaror från Taiwan och Korea, samt metallskrot från Korea. 

 

Råvaruimporten från NIE-länderna avtog ganska snabbt in på 60-talet. Det är allmänt känt att 

alla NIE-länderna är relativt fattiga på naturtillgångar, vilket troligen innebar att det aldrig 

funnits några komperativa fördelar att exportera detta till Sverige. Länderna specialiserades 

sig på annat istället. Exporten av råvaror från Sverige har utgjort en viktig del av exporten 

ända från början av 60-talet och framåt. Framförallt har export av råvaror skett till Taiwan och 

Korea. Under senare årtionden verkar den ha minskat något i betydelse av den totala exporten. 

Inte helt oväntat är det pappersmassa som dominerat exporten och även järnmalm till viss del. 

Sverige har alltid haft komparativa fördelar gentemot många andra länder att exportera 

pappersmassa och järnmalm eftersom vi har goda naturtillgångar av båda två. 

 

Importen av halvfabrikat ökade i omfattning från Taiwan och Korea i början av 70-talet. Hong 

Kong exporterade redan i början av 60-talet en del halvfabrikat till Sverige och Singapore har 

endast i mindre mån exporterat halvfabrikat under hela tidsperioden. Importen av halvfabrikat 

har framförallt varit garn och vävnader från Korea, Taiwan och Hong Kong samt 

gummivaror, varor av trä och kork från Korea och Taiwan. Halvfabrikatens betydelse av total 

import har minskat för Taiwan och Hongkong, men har varit ganska konstant för Korea. 

Importen av gummivaror har ökat kraftigt från Korea den senaste tiden. Även importen av stål 

och järn från Korea har ökat avsevärt under 90-talet vilket tyder på att landet inriktat sig mot 

tillverkning av mer kapitalintensiva halvfabrikat. Exporten av halvfabrikat från Sverige har 

fluktuerat något över tiden men har senaste tre årtiondena utgjort en viktig del av exporten. 

De halvfabrikat som exporterats är inte helt oväntat pappersprodukter, stål och järn samt 

andra metaller. Komparativa fördelar givet Svenska naturtillgångar igen alltså. Noterbart är att 

Korea verkar ha speciellt stora komparativa fördelar i att producera gummivaror, som är ett 

halvfabrikat. 
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Livsmedel importerades framförallt från Taiwan och Singapore i ganska stor omfattning 

gentemot andra varor under 60- och 70-talet. Vikten av importen från båda länderna avtog sen 

under 70-talet. De komparativa fördelarna i att exportera livsmedel har antagligen tappats av 

Taiwan och Singapore efter att de utvecklats och blivit rikare. Konstigt är att Taiwan ända in 

på 80-talet fortfarande exporterade stora mängder livsmedel till Sverige. Taiwan kan knappast 

vara den idealiska producenten och exportören av livsmedel eftersom landet har extremt 

bergig terräng och är vansinnigt tättbefolkat. Sverige har inte heller varit någon större 

exportör av livsmedel till NIE-länderna under den mätta tidsperioden.  

 

4.2.3 Förändring av handel med arbetsintensiva varor 
Som beskrivits i kapitel 3, då tillväxten tog fart satsade alla länder på tillverkning av 

arbetsintensiva varor (benämnt övriga tillverkningsvaror). Som kan ses av importprofilerna i 

bilaga 1-4 ökade importen från NIE-länderna dramatiskt in på 60-talet. Undantaget är Hong 

Kong som redan i början av mätperioden exporterade en hel del arbetsintensiva varor. 

Andelen arbetsintensiva varor av den totala importen ökade kraftigt tills den hade sin topp i 

slutet av 60-talet. Importen av arbetsintensiva varor har minskat i sin betydelse sedan dess, 

men mätt i nominell mängd nådde importen av arbetsintensiva varor från Singapore, Taiwan 

och Korea sin kulmen under mitten av 80-talet. En tung post i detta segment har alltid varit 

kläder och skodon. Se figur 4-3 nedan.  
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Ett undantag är importen av arbetsintensiva varor från Hong Kong som långt ifrån minskat i 

samma betydelse som för de andra tre länderna. Faktum är att Hong Kong fortfarande 

exporterar en hel del arbetsintensiva produkter till Sverige. En möjlig förklaring till detta är 

att Hong Kong ägda företag producerar produkter som till exempel kläder i syd Kina som 

senare exporteras ut från Hong Kong.  

 

Exporten från Sverige av arbetsintensiva varor har också under hela tidsperioden varit 

minimal till samtliga NIE-länder. Uppenbart är att NIE-länderna under 60-, 70- och även in på 

80-talet hade komparativa fördelar med sin billiga arbetskraft att producera diverse 

arbetsintensiva varor. Både Taiwan och Hong Kong fick problem med att klara konkurrensen 

från andra lågprisländer under 80-talet. En jämförelse av kostnaden för en genomsnittlig 

arbetare i Hong Kong, Singapore och Korea i andel av Sveriges nivå visar hur lönen ökat 

kraftigt och närmat sig Sveriges nivå. Se figur 4-13 nedan. 

 

 

Ett undantag är lönen i Singapore som inte ökat i samma utsträckning som de andra två utan 

har legat mer konstant i andel av Sveriges nivå. Sverige som får anses åtminstone 

jämförelsevis mot låg- och medelutvecklade länder ha en dyr arbetskraft, ligger fortfarande 

över NIE-länderna. Kostnaden för arbetskraft i NIE-länderna är i alla fall ingalunda billig och 

det är inte konstigt att länderna förlorade sina komparativa fördelar i arbetsintensiv industri 

under 80-talet.  
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4.2.4 Handel med tekniska och kemiska produkter.  
Medan NIE-länderna under 60-talet och in på 70-talet fortfarande exporterade stora mängder 

arbetsintensiva varor till Sverige utgjordes merparten av den Svenska exporten till alla fyra 

NIE-länder av tekniska produkter. Sverige som då hade en mycket högre utvecklingsnivå 

hade förstås stora komparativa fördelar i kapital- och kunskapsintensiv industri. Mönstret är i 

stort sett densamma för alla fyra NIE-länderna, exporten av tekniska produkter till Sverige 

existerade knappt under 60-talet. Länderna hade antagligen liten tillgång och användning av 

kapitalutrustning och förmodligen en låg utbildningsgrad på arbetskraften.  

 

Under slutet av 60-talet och början av 70-talet började alla fyra NIE-ländernas arbetsintensiva 

export som andel av den totala exporten till Sverige avta och som en avlösning på den började 

exporten av tekniska produkter tillta alltmer. Exporten av tekniska produkter till Sverige växte 

kraftigt under 70-talet och 80-talet. I slutet av 80-talet utgjorde den tekniska exporten det 

största segmentet av den totala exporten till Sverige för alla länder utom Hong Kong. Under 

90-talet har den fortsatt att ökat och utgjorde 2001: 82 procent för Singapore, 86 procent för 

Taiwan, 71 procent för Korea och 46 procent för Hong Kong. Den starka tillväxten i NIE-

länderna har gjort att länderna alltmer övergått till kapitalintensiv produktion som kräver hög 

utbildning och forskning. Länderna har uppenbarligen skapat sig i efterhand allt större  

fördelar i att producera tekniska produkter.  

 

Hur har då NIE-ländernas ökad export av tekniska produkter till Sverige påverkat den 

Svenska exporten tillbaka av tekniska produkter?  Efter en snabbt titt på diagrammen i bilaga 

1-4 ses att för samtliga fyra länder har den Svenska exporten av tekniska produkter inte 

förändras nämnvärt utan utgjort en relativt konstant andel av exporten. Under 2001 utgjorde 

den 77 procent till Singapore, 70 procent till Hong Kong, 55 procent till Taiwan och 67 

procent till Korea. Tvåvägshandeln har alltså i stor grad under de senaste årtionden utgjorts av 

tekniska produkter från båda sidor. Inom gruppen tekniska produkter ingår en rad olika varor 

med olika grader av kapitalintensitet, arbetsinsats, kunskaper, teknologi, forskning etc. I nästa 

kapitel analyserats hur inombranschhandeln utvecklats inom bland annat detta segment. 

 

Handeln med kemiska produkter utgjorde först ingen större del av importen från NIE-

länderna under 60- och 70-talet, men har ökat något under senare årtionden. Framförallt har 

den ökat från Korea och Taiwan. Exporten från Sverige till NIE-länderna har varit relativt 
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konstant under hela tiden och utgjort en mindre del av den svenska exporten. Under 90-talet 

utgjorde den mellan 3 - 13 procent av totala exporten, beroende på land. Det ingår en rad olika 

varor under kemiska produkter, vissa betydligt mer kapital- och teknologiskt intensiva än 

andra. En tung post är medicinska och farmaceutiska produkter vilket i allra högsta grad 

kännetecknas av högteknologiskt och forskningsintensiv industri. Ett par varuposter 

analyseras som inombranschhandel i nästa kapitel.  

 

4.3 Inombranschhandel 

4.3.1 Analysmodell och underlag 
Internationell handel mellan länder som sker genom ett tvåvägs utbyte av varor som har 

liknande varuklassifikation är så kallad inombranschhandel. Som nämndes i kapitel 2.6 sker 

denna handel vanligen mellan länder som har liknande ekonomiskt utveckling. I föregående 

kapitel visades hur Sveriges handel med NIE-länderna har utvecklats till ett tvåvägsutbyte av 

framförallt tekniska produkter och i viss mån av kemiska produkter. Segmenten är dock för 

stora för att urskilja om handeln utgörs av mellanbranschhandel eller inombranschhandel.  

 

Varor går att klassificera och dela upp i flera hundratals olika poster. I kapitel 4.2.1 beskrevs 

kortfattat klassificering med SITC-koder. För att inte göra analysen allt för omfattande har jag 

valt att titta på inombranschhandeln i 10 utvalda varugrupper, varav åtta tillhör tekniska 

produkter och två kemiska. Analysen är gjort utifrån tvåsiffernivå efter SITC-koderna vilket 

innebär en ganska bra täckning av många varor medan precisionen för vissa varor blivit lite 

lägre. Se tabell 4-3 nedan för varugrupper.  

 

Tabell 4-3. Utvalda grupper för analys av inombranschhandel.

SITC-kod Typ av varor

54 Medicinska och farmaceutiska produkter

57-58 Plaster

69 Metallarbeten

71-74 Industrimaskiner och utrustning

75 Kontorsmaskiner och datorer

76 Telekommunikations apparatur och utrustning

77 Andra elektriska maskiner och apparater

78 Transportfordon för vägar

87 Mät- och kontrollinstrument

88 Optiska produkter och ur

Källa: SCB



 25

Som analysverktyg används en standardformel för att kalkylera inombranschhandelns vikt av 

all utrikeshandel inom samma varugrupp. Se till exempel (Krugman et al, 2000) 

 

 I = 1 - | Export – Import |  /  (Export + Import )          {I:   0 <= I <= 1} 

 

där I är inombranschhandels grad av total handel.  

 

Ett värde på noll innebär att det inte sker någon form av inombranschandel, utan all handel är 

100 % enkelriktad. Detta skulle stödja Ricardos och Heckscher-Ohlins modell om att all 

handel är mellanbranschhandel. Ett värde på 1.00 skulle innebära att det sker en fullständig 

inombranschhandel med lika stor import som export av samma varutyp, vilket skulle vara i 

linje med senare teorier om stordriftsfördelar och monopolistiska förklaringar till handel. 

 

För att kunna särskilja de fall då Sverige utgör en nettoexportör eller nettoimportör inom 

varugruppen har I markerats med ett negativt värde då Sverige utgör en nettoimportör. Det 

vill säga där importen är större än exporten. 

 
4.3.2 Inombranschhandel med Singapore 
 
Tabell 4-4. Inombranschhandel mellan Sverige och Singapore.

Varugrupp 1966-67 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Medicinska & farmaceutiska produkter 0,00 0,00 0,46 0,61 0,42 0,25 0,17 0,04

Plaster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,15 0,16 0,16

Arbeten av metall 0,00 0,00 0,04 0,21 0,69 0,34 0,35 0,13

Industrimaskiner och utrustning 0,00 0,13 0,02 0,13 0,27 0,22 0,21 0,26

Kontorsmaskiner och datorer ------ ------ -0,40 -0,95 -0,56 -0,14 -0,80 -0,83

Telekommunikations apparater & utrustning ------ ------ -0,77 -0,56 -0,33 0,94 0,55 0,86

Andra elektriska maskiner & apparater ------ ------ -0,74 -0,81 -0,75 -0,92 0,81 0,92

Vägfordon ------ ------ 0,00 0,00 0,13 0,01 0,09 0,06

Mät- & kontrollinstrument ------ ------ 0,85 0,63 0,28 0,23 0,29 0,20

Optiska produkter & ur ------ ------ -0,50 0,98 0,54 -0,55 -0,80 -0,97

Källa: SCB  
 

Som kan ses av ovanstående tabell 4-4, har det skett en del inombranschhandel inom några 

varugrupper. Framförallt har det skett inombranschhandel inom: kontorsmaskiner och 

utrusning, telekommunikationsapparater & utrustning, andra elektriska maskiner & apparater 
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samt optiska produkter & ur. Det går inte att se någon övergripande trend, förutom en mindre 

ökning av inombranschhandeln för ovan nämnda.  

 

Sverige under hela tiden haft komparativa fördelar i att producera de fyra första 

varugrupperna samt vägfordon och mät & kontrollinstrument. För det sist nämnda verkar det 

som inombranschhandeln avtagit med åren. Singapore verkar inte ha några klara fördelar alls 

att exportera de varor som ingår i de tio varugrupperna.  

 

I linje med teoribildningen borde inombranschhandeln ha ökat med åren eftersom Singapore 

och Sverige fått alltmer liknande utvecklingsnivå. Det går inte att se något sådant klart 

samband för Singapore. Inte heller går det att urskilja ifall länderna specialiserat sig på olika 

produkter inom segmentet tekniska produkter.  

 

4.3.3 Inombranschhandel med Hong Kong  
 

Tabell 4-5.  Inombranschhandel mellan Sverige och Hong Kong.

Varugrupp 1962-67 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Medicinska & farmaceutiska produkter 0,02 0,00 0,39 0,19 0,18 0,02 0,01 0,01

Plaster 0,05 0,04 0,10 0,07 0,12 0,25 0,08 0,04

Arbeten av metall 0,40 0,94 0,93 -0,95 -0,80 0,90 0,32 0,84

Industrimaskiner och utrustning 0,06 0,12 0,05 0,11 0,10 0,17 0,07 0,08

Kontorsmaskiner och datorer ------ ------ -0,57 -0,94 -0,71 -0,46 -0,64 -0,69

Telekommunikations apparater & utrustning ------ ------ -0,14 -0,44 -0,26 -0,79 0,05 0,50

Andra elektriska maskiner & apparater ------ ------ -0,68 -0,60 -0,76 -0,55 -0,87 0,95

Vägfordon ------ ------ 0,01 0,35 0,06 0,06 0,05 0,02

Mät- & kontrollinstrument ------ ------ -0,91 0,67 0,65 0,78 0,15 0,19

Optiska produkter & ur ------ ------ -0,76 -0,55 -0,52 -0,69 -0,92 0,86

Källa: SCB  

 
I ovanstående tabell 4-5, går det liksom för Singapores inte att urskilja några klara generella 

ökningar i inombranschhandeln. Inom handeln med andra elektriska maskiner och apparater 

har det skett en viss ökning de senaste åren. Övriga branscher med inombranschandel är 

arbeten av metall, kontorsmaskiner & datorer,  telekommunikations apparater & utrustning 

samt optiska produkter & ur.  

 

Medicinska & farmaceutiska produkter, industrimaskiner och utrustning, vägfordon samt 

också under senare år mät- och kontrollinstrument är varor som produceras med fördel i 
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Sverige. Ingen produktgrupp går direkt att urskilja som Hong Kong framgångsrikt 

specialiserat sig på. 

 

Precis som för Singapore finns inga klara samband om i överlag ökande inombranschhandel 

och inte heller syns specialisering tydligt. En förklaring till detta är att Hong Kong i mindre 

grad än de andra länderna exporterar tekniska produkter till Sverige. Vidare har 

tillverkningsindustrin i Hong Kong en liten betydelse för landets ekonomi. Landet har 

specialiserat sig på handel med tjänster istället. 

 

4.3.4 Inombranschhandel med Taiwan  
 

Tabell 4-6. Inombranschhandel mellan Sverige och Taiwan

Varugrupp 1962-67 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Medicinska & farmaceutiska produkter 0,00 0,00 -0,92 0,86 0,02 0,02 0,01 0,00

Plaster 0,00 -0,72 -0,56 -0,54 0,89 -0,69 -0,61 -0,80

Arbeten av metall 0,00 0,85 -0,40 -0,52 -0,32 -0,21 -0,23 -0,06

Industrimaskiner & utrustning 0,04 0,13 0,10 0,43 0,78 0,82 0,79 0,91

Kontorsmaskiner och datorer ------ ------ -0,46 0,58 -0,12 -0,08 -0,10 -0,10

Telekommunikations apparater & utrustning ------ ------ -0,58 -0,27 -0,35 -0,70 0,82 0,58

Andra elektriska maskiner & apparater ------ ------ 0,60 -0,19 -0,42 -0,91 -0,84 -0,82

Vägfordon ------ ------ -0,47 0,61 0,28 0,75 0,39 0,83

Mät- & kontrollinstrument ------ ------ 0,00 0,84 -0,99 0,58 0,64 0,56

Optiska produkter & ur ------ ------ 0,00 -0,02 -0,01 -0,15 -0,52 -0,52

Källa: SCB  
 

Analysen av Inombranschhandel med Taiwan, tabell 4-6, ger till skillnad från Singapore och 

Hong Kong bättre resultat i linje med teorier. Inombranschhandeln har klart ökat inom 

Industrimaskiner & utrustning, andra elektriska maskiner & apparater samt optiska produkter 

& ur. Ökningen syns tydligast i det först nämnda som utgör en stor handelspost mellan 

Taiwan och Sverige. Den tidiga svenska överlägsenheten i kapitalutrusning till industrier har 

med åren lett till en nästan perfekt inombranschhandel utan att den svenska exporten för dens 

del tappat marknadsandelar i Taiwan. I en del andra varugrupper sker inombranschhandel 

delvis, såsom Telekommunikations apparater & utrustning. 

 

Det går även att utskilja specialisering på en del varugrupper av respektive land. 

Uppenbarligen har Sverige specialiserat sig starkt på medicinska produkter medan Taiwan 

med åren tagit över handeln med arbeten av metall och kontorsmaskiner & datorer 
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4.3.5 Inombranschhandel med Syd-Korea  
 
Tabell 4-7. Inombranschhandel mellan Sverige och Syd-Korea.

Varugrupp 1962-67 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Medicinska & farmaceutiska produkter 0,00 0,28 -0,33 -0,71 0,85 0,37 0,03 0,10

Plaster 0,00 0,00 0,48 0,02 0,18 -0,75 0,67 0,94

Arbeten av metall 0,07 0,66 -0,79 0,81 0,43 -0,91 0,72 0,91

Industrimaskiner & utrustning 0,00 0,02 0,01 0,01 0,08 0,03 0,06 0,28

Kontorsmaskiner och datorer ------ ------ 0,57 0,15 -0,43 -0,20 -0,64 -0,24

Telekommunikations apparater & utrustning ------ ------ -0,04 -0,06 0,90 -0,30 -0,75 -0,66

Andra elektriska maskiner & apparater ------ ------ -0,98 0,51 0,43 -0,66 0,68 -0,47

Vägfordon ------ ------ 0,09 0,05 0,12 0,21 0,73 -0,70

Mät- & kontrollinstrument ------ ------ 0,37 0,58 0,27 0,27 0,14 0,31

Optiska produkter & ur ------ ------ -0,02 -0,23 -0,09 -0,58 -0,23 -0,69

Källa: SCB  
 

För Inombranschhandeln med Korea, tabell 4-7, syns en del förändringar över tiden. 

Inombranschhandeln har ökat ganska mycket inom plaster, telekommunikations apparater & 

utrustning, vägfordon samt optiska produkter & ur. Den stora exportposten för Sveriges del, 

industrimaskiner & utrustning, har fram till för några år sen varit mestadels envägshandel av  

produkter. Detta har förändrat sig något de senaste åren med ökad koreansk import.  

 

För övrigt verkar det som om Sverige skapat sig bättre fördelar i att producera medicinska 

produkter och optiska produkter & ur. Korea däremot står för den största exporten av 

kontorsmaskiner & datorer och andra elektriska maskiner & apparater, vilka båda är stora 

handelsposter. 
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5 Diskussion 

Den här rapporten har utrett de förändringarna som skett i svensk utrikeshandel med NIE-

länderna under fyra decennier av kraftig ekonomiskt tillväxt. Analysen har varit klart 

förenklad genom att jag dels endast tagit hänsyn till själva handelsflödet mellan Sverige och 

de fyra tigarna. Dels, genom att förklaringarna har legat på en generell nivå. Det har 

säkerligen också funnits många externa faktorer som påverkat utrikeshandeln med NIE-

länderna. Trots detta har arbetet tydligt visat hur handeln kan förändras kraftigt både i 

omfattning och strukturomvandling då länder genomgår en snabb ekonomiskt tillväxt.  

 

Efter att handelsmönstret ha undersökt under en 40-års period går det att konstatera och dra en 

del viktiga slutsatser. För Sveriges del har NIE-ländernas snabba tillväxt inneburit att 

utrikeshandeln, både importen och exporten har ökat väldigt kraftigt. Utrikeshandeln har ökat 

eftersom tillväxten i BNP ökat kraftigt för de fyra NIE-länderna och det faktum att alla fem 

ländernas ekonomier, inklusive Sveriges, har med åren blivit betydligt mer beroende av 

handel med andra länder. Exporten av svenska varor till NIE-länderna har inte förändrats 

vidare mycket i struktur, endast i omfattning. Under hela tidsperioden har den svenska 

exporten varit koncentrerad till framförallt tekniska produkter och till viss del råvaror, 

halvfabrikat och kemiska produkter.  

 

Importen från de fyra länderna har till skillnad från exporten förändrats mycket kraftigt under 

tidsperioden. NIE-länderna har gravis gått från att producera livsmedel och råvaror till 

arbetsintensiva produkter och sedan övergått alltmer till kapital- och kunskapsintensiv export. 

Deras komparativa fördelar har förändrats under tillväxtperioden. Den Svenska exporten av 

tekniska produkter har inte minskat fastän NIE-länderna också specialiserat sig på detta 

område. Sverige och NIE-länderna har uppenbarligen specialiserat sig på det som varje land 

är bäst på samt övergått till en större grad av inombranschhandel. Resultatet av analysen har 

inte varit helt klart, men för Taiwan och Korea har de tydligaste förändringarna kunnat 

påvisats. 
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Bilaga 1 Handelsprofil Singapore 
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Figur B-1  Exportuteckling Singapore 1966-2001.  Källa:SCB
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Figur B-2  Importutveckling Singapore 1966-2001.  Källa:SCB
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Bilaga 2 Handelsprofil Hong Kong 
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Figur B-3  Exportutveckling Hong Kong 1962-2001.  Källa:SCB
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Figur B-4  Importutveckling Hong Kong 1962-2001.  Källa:SCB
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Bilaga 3 Handelsprofil Taiwan 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1962 1971 1981 1990 1999

Livsmedel Råmaterial och bränslen Kemiska produkter

Halvfabrikat Tekniska produkter Övriga tillverknings prod.

Figur B-5. Exportutveckling Taiwan 1962-2001.  Källa:SCB
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Figur B-6. Importutveckling Taiwan 1962-2001.  Källa:SCB
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Bilaga 4 Handelsprofil Syd-Korea 
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Figur B-7  Exportutveckling Syd Korea 1962-2001.  Källa:SCB
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Figur B-8  Importutveckling Syd Korea 1962-2001.  Källa:SCB

 


