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Sammanfattning 

 

I studien undersöks hur amerikanska tullar påverkar svensk export. Effekten 

på exporterad kvantitet inom stål- och bilindustrin skattas genom en 

regressionsanalys. Beräkningar görs med SPSS och resultatet jämförs med 

empiriskt stålpris. Resultatet gällande bilar blev felaktigt eftersom efterfrågan 

styrs av andra variabler än de vi inkluderade i modellen. Därför diskuteras 

resultatet gällande bilar endast i korta drag. Det kan konstateras att en 

amerikansk tull på stål skapar en handelsomfördelning och följden blir sänkt 

världsmarknadspris. Resultatet sammankopplas med tidigare forskning på 

området och visar minskad svensk export av stål till USA vid införandet av en 

tull. 

 

Nyckelord: Trade tariffs, protektionism, trade creation, trade diversion, stål, 

svensk export. 
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Abstract 
 

The study examines how US tariffs affect Swedish exports. The effect on 

exported quantity in the steel and automotive industries is estimated by a 

regressionanalysis. Calculations are made with SPSS and the result is 

compared with empirical steel price. The result for cars was incorrect because 

demand is governed by other variables than those we included in the model. 

Therefore, the results regarding cars are discussed only briefly. It can be 

concluded that a US tariff on steel creates trade redistribution and the result is 

lowered world market price. The result is linked to previous research in the 

field and shows reduced Swedish exports of steel to the US upon the 

introduction of a tariff. 

 

Keywords: Trade tariffs, protectionism, trade creation, trade diversion, steel, 

Swedish export. 
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1. Introduktion 

Den 23:e mars 2018 införde USA extratullar på stål för att skydda inhemsk 

stålindustri och på grund av nationella intressen. EU undantogs från tullarna 

tillfälligt men drabbades senare och svarade med att höja tullen på vissa varor 

som importeras från USA. I nästa steg hotade USA med extratullar på fordon. 

Detta skulle ha en större effekt på Sverige då fordonsexporten är betydligt 

större än stålexporten. Om denna konflikt leder till handelskrig kan detta föra 

med sig stora negativa effekter på världsekonomin.1  

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att analysera påverkan av en amerikansk tull på 

svensk export. Vi har valt att inrikta oss på två varor, stål och bilar. Vi vill ta 

reda på om välfärdsförluster uppstår och diskutera resultaten med hänsyn till 

tidigare forskning. 

 

1.2 Frågeställning 
 

Hur påverkar de införda handelstullarna på stål och eventuellt införandet av 

handelstullar på bilar Sveriges export till USA inom sektorerna? 

1.3 Avgränsning 
 

Tullarna som USA inför påverkar många länder men vi har valt att inrikta oss 

på Sverige. Vi har hämtat data för två exportvaror. Vi valde stål där tullar 

redan införts och bilar där USA hotar med att införa tullar.  

1.4 Metod 
 

Vi gör en kvantitativ studie där vi analyserar påverkan av en amerikansk tull 

på den svenska stålexporten. Data är hämtad på diverse hemsidor och 

analyserad i SPSS. Modellen vi har utgått från är en multipel linjär 

regressionsmodell. 

 

 
1Statistiska Centralbyrån. SCB-indikatorer, 12-13. 
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1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en översikt över handelskonfliktens utveckling. 

Bakgrunden innehåller handelsteori, handelspolitik, Sveriges export och 

deskriptiv data. Vi hoppas detta ger läsaren en överblick inför teoriavsnittet 

och avsnittet data. Detta avsnitt förklarar måttet elasticitet, begreppen trade 

creation och trade diversion samt teori kring införandet av en tull. Under 

tidigare forskning presenteras fem artiklar som behandlar tullar. I nästa del 

presenteras metodval, data och beräkningar. I resultatavsnittet presenteras 

SPSS beräkningar. I diskussionen diskuterar vi varför aktörer väljer att agera 

med protektionistiska åtgärder när konsensus inom nationalekonomin är att 

effekterna av frihandel är positiva. Arbetet avslutas med en kort slutsats. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Handelsteori 
De flesta ekonomer är överens om att frihandel är något bra och som bör 

eftersträvas då det ökar effektiviteten på marknaden och leder till positiva 

samhällsekonomiska effekter.2 Denna övertygelse har dock inte alltid varit en 

självklarhet. Handelsteori har utvecklats och format handeln genom åren. Förr 

existerade ett protektionistiskt synsätt där det ansågs vara bättre om exporten 

var större än importen. Detta tankesätt utgick från att ett lands vinst var ett 

annat lands förlust och därmed kunde inte båda länderna tjäna på handel. 

Nästa steg i utvecklingen var att handel kunde gynna alla inblandade. Handel 

mellan länder möjliggjorde större konsumtion än produktion, vilket bidrog till 

ökad välfärd. Modern handelsteori fokuserar på marknadsimperfektioner och 

stordriftsfördelar eller skalfördelar.3 Djupare integrering i världshandeln har lett 

till att handeln utvecklats från inhemsk produktion med efterföljande export av 

varan till ett annat land. För att optimera produktionen har globala värdekedjor 

som korsar nationsgränser blivit vanligare.4 En marknadssituation är ineffektiv 

när ofullständig konkurrens råder. En sådan situation uppstår exempelvis då 

tullar införs.5 Tullar leder till marknadsimperfektioner och skapar 

välfärdsförändringar.6 

 

2.2 Handelspolitik 

Efter andra världskriget liberaliserades den internationella handeln genom 

handelsavtalet GATT. Syftet med detta handelsavtal var att medlemmarna 

successivt och gemensamt skulle avveckla de handelshinder som fanns.  

Sedan världshandelsorganisationens (WTO) skapades och tog över efter 

GATT har liberaliseringen av internationell handel saktat ner. Istället har ett 

antal stora regionala handelsavtal uppkommit. Framförallt USA, men även EU 

har minskat intresset för WTO och när dessa stora regioner föredrar regionala 

handelsavtal framför multilaterala leder detta till att den internationella handeln 

allt mer bestäms av ett fåtal dominerande unioner.7 En ökning av regionala 

handelsavtal de senaste decennierna är en viktig utveckling i handelspolitiken. 

 

2 Krugman & Obstfeld & Melitz. International Economics theory & policy, 254. 

3 Ibid, 544. 
4Hatzigeorgiou & Lodefalk (2016). Ekonomisk debatt, 20. 
5Nationalencyklopedin. Marknadsmisslyckanden. 

6 Krugman & Obstfeld & Melitz. International Economics theory & policy, 229. 

7Horn. INNEBÄR TTIP OCH TTP ATT WTO ÄR PASSÉ?. Ekonomisk debatt. 6-18. 



8 
 

De globala handelsflödena sker allt mer via dessa avtal. Mellan 1980 och 

2010 mer än dubblades världshandeln inom regionala handelsavtal.8  

 

2.3 USA:s handelspolitik 

Målet med ett frihandelsområde är att minska handelshinder och 

investeringshinder. Obama administrationen och EU började förhandlingarna 

om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avtalet, vilket är ett 

planerat avtal angående ett frihandelsområde mellan EU och USA. Somliga 

menar att denna typ av avtal kommer hota hälsa, miljö med mera. Andra 

menar att det kommer gynna tillväxten och skapa arbetstillfällen. TTIP avtalet 

skulle enligt kommerskollegiums prediktioner öka handeln mellan USA och EU 

med 20procent. Enligt liknande förutsägelser skulle Sveriges export till USA 

öka med 17 procent och importen med 15 procent.9 

 

Donald Trump gick till val på en protektionistisk handelspolitik med löften om 

att skydda den inhemska arbetsmarknaden. Dyr inhemsk produktion har lett till 

att amerikanska företag importerar varor eller flyttar sina fabriker utomlands 

för att sänka produktionskostnaderna.10  

För att undvika detta rekommenderade handelsdepartementet i USA Trump 

administrationen den 16 februari 2018 att införa tullar på stål och aluminium.11 

Anledningen till att USA vill skydda inhemsk stålproduktion är på grund av 

nationella säkerhetsskäl.12 

 

När USA inför tullar skapas marknadsimperfektioner. Deras importefterfrågan 

minskar då den inhemska produktionen ökar. Detta leder till minskade priser i 

Europa samtidigt som andra länder som tidigare exporterat till USA nu 

kommer exportera till Europa istället. När det gäller stål finns en global 

överkapacitet där framförallt Kina bidrar till detta då de har statligt stöd för att 

gynna kinesiska företag. Detta gör att det finns risk för ännu mer ökat utbud 

och pressade priser i Europa.13  

 

2.4 Sveriges export 
Sverige är inte en centralfigur kring handeln som rör USA:s tullar men kan 

ändå påverkas via globala värdekedjor. Detta innebär att den färdiga 

produkten består av intermediära varor från olika länder. Genom globala 

 
8Magee. Trade creation, trade diversion, and the general equilibrium effects of regional trade agreements: a 

study of the European Community–Turkey customs union, 385. 

9Kommerskollegium. Frågor och svar om TTIP.  

10Rosyadi & Widodo. Impact of Donald Trump’s tariff increase against Chinese imports on global economy: Global 

Trade Analysis Project (GTAP) model, 125. 

11Kommerskollegium. Stålkonflikten i korthet. 
12Jernkontoret. Frågor och svar om USA:s importtullar på stål 

 
13Ibid. 
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värdekedjor kan effekterna på tredje part bli både positiva och negativa genom 

externaliteter. Därmed kan Sverige exportera delar till ett land som exporterar 

den färdiga produkten till USA. Om USA inför tullar, vilket leder till minskad 

import av den färdiga produkten, kommer alltså detta drabba Sverige som då 

kommer exportera färre delar till det landet som exporterade den färdiga 

produkten till USA.14 

 

Sverige importerar huvudsakligen standardprodukter som förädlas till 

specialstål som mestadels säljs på exportmarknaden. Stålföretagen är 

specialiserade inom olika marknadsnischer och har därför en betydande roll 

inom vissa marknadssegment. Sveriges specialproduktion ger ett 

handelsöverskott där stålet exporteras till 150 länder världen över. 70 procent 

av stålexporten går till EU, men USA som enskilt land är också en viktig 

handelspartner för Sverige.15 Amerikanska tullar på fordon kan slå hårt mot 

svensk ekonomi då fordonsexporten betydligt större än stålexporten.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Hatzigeorgiou & Lodefalk (2016). Ekonomisk debatt, 20. 

15Jernkontoret. Branschfakta och statistik. 

16Kommerskollegium. Sveriges export till USA. 
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2.5 Deskriptiv data 

 

2.5.1 Svensk stålexport till USA 

Sveriges totala varuexport 2017 uppgick till 1 307 miljarder SEK17. Andelen 

varuexport till USA var 90 miljarder18 vilket motsvarade ungefär 7 procent. Av 

denna export till USA stod stålexporten för 4,7 miljarder19 vilket motsvarade 

9,6 procent av Sveriges totala export av stål år 2017 som uppgick till 49 

miljarder.20 Hela cirkeln i figur 2.5.1 visar Sveriges totala export. Den gröna 

delen, 0,4 procent, visar Sveriges stålexport till USA och tillsammans med den 

turkosa delen, 6,5 procent, visas total export till USA. 

 

 

Figur 2.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17Jernkontoret. Fakta och nyckeltal. 

18Kommerskollegium. Sveriges export till USA.  

19Ibid. 

20Jernkontoret. Fakta och nyckeltal. 
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2.5.2 USAs totala stålimport 

Från USAs synvinkel är Sverige en mindre handelspartner. Stålimporten från 

Sverige på 4,7 miljarder kronor står endast för 1,79 procent av USAs totala 

stålimport på 263 miljarder.21 Denna andel presenteras av den blå ytan i figur 

2.5.2. Sverige placerar sig på 19:e plats över stålimportörer i USA. 

 

 

Figur 2.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21United States census bureau. Imports of steel products. 
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2.5.3 Fördelning av svensk stålexport 201622 

I figur 2.5.3 ser vi att Sverige exporterar näst mest stål till USA som enskilt 

land. 

Fördelning av svensk stålexport 2016 

 

Figur 2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Jernkontoret. Branschfakta och statistik. 
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2.5.4 Sveriges handelsbalans gällande stål23 

Figuren 2.5.4 visar att Sverige har en positiv handelsbalans gällande stål. 

Trots att exporten och importen av stål är lika stora viktmässigt blir resultatet 

en positiv handelsbalans eftersom stålet förädlas och säljs till ett högre pris.  

Sveriges handelsbalans gällande stål 

 

 

Figur 2.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Jernkontoret. Branschfakta och statistik. 
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2.5.5 Svensk export av personbilar till USA 

USA importerade bilar till ett värde av 1731 miljarder kronor år 2017. Av dessa 

stod Sverige för 18 miljarder kronor förra året. I figur 2.5.5 visas utvecklingen 

av svensk personbilsexport till USA.24 

 

 

Figur 2.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24United States Department of Commerce. US Imports of New Passenger vehicles and Light Trucks. 
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3. Teori 
 

3.1 Trade creation och Trade diversion 

 
När en tull införs skapas omfördelning i handeln. För USA, som i vår studie 

inför en tull, stimuleras inhemsk produktion. Den ökade inhemska 

produktionen leder till minskad import. Handel omdirigeras från en effektiv 

exportör mot en mindre effektiv inhemsk producent. När detta blir följden av en 

tull kallas det trade diversion.25 

 

Trade creation är när handeln omdirigeras från en mindre effektiv producent 

till en mer effektiv. Detta sker då tullhinder minskas. Denna omställning leder 

till lägre priser. Lägre kostnad för producenter leder till ökat 

konsumentöverskott och ökad ekonomisk välfärd.26 

 

Regionala handelsavtal påverkar välfärden, hur den påverkas beror på om de 

leder till trade creation eller trade diversion. Ett regionalt handelsavtal skapar 

en förmånlig handel med ett partnerland. När trade creation är större än trade 

diversion leder det till ökad välfärd. Förutom vid marknadsmisslyckanden leder 

alltid trade creation till ökad välfärd medan effekten av trade diversion är 

tvetydig.27 

 

3.2 Välfärdsomfördelning vid tullar 
 

Följande teorier avser en marknad under perfekt konkurrens. Modellen kan 

inte tillämpas fullt ut för heterogena varor där monopolistisk konkurrens råder. 

 

3.2.1 Konsument- och producentöverskott 

När ett litet land inför en tull påverkas inte världsmarknadspriset. När ett stort 

land inför en tull kommer priset stiga på den inhemska marknaden och sjunka 

på den utländska. Om ett stort land inför en tull kommer dessa 

prisförändringar leda till att konsumenter i det importerande landet förlorar 

men konsumenter i det exporterande landet tjänar på tullen. Producenter 

tjänar i det importerande landet men förlorar i det exporterande. En tull medför 

också intäkter till staten. För att mäta dessa effekter används begreppen 

konsumentöverskott och producentöverskott. Konsumentöverskott är 

skillnaden mellan marknadspriset på en vara och vad konsumenten är villig att 

 
25 Economicshelp. Trade diversion. 

26 Economicshelp, Trade creation. 
27 Magee. Trade creation, trade diversion, and the general equilibrium effects of regional trade agreements: a 

study of the European Community–Turkey customs union, 397. 
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betala. I figuren 3.2.1 visas konsumentöverskottet av arean som bildas över 

marknadspriset och under efterfrågekurvan. Producentöverskott är skillnaden 

mellan marknadspriset på en vara och vad producenten är villig att producera 

för. Producentöverskottet visas av arean som bildas under marknadspriset 

och över utbudskurvan.28 

Konsument- och producentöverskott 

 

Figur 3.2.1 

 

3.2.2 Effekter av en tull på världsmarknaden 

När en tull saknas är prisnivån Pw både på hemma och bortamarknaden. 

Detta visar världsmarknadspriset, vilket representeras av punkt 1 figuren 3.2.2. 

När ett land inför en tull måste prisskillnaden mellan hemma- och 

bortamarknaden minst motsvara tullen för att handel ska vara lönsam. Detta 

visas av t i figuren. Om inget exporteras uppstår efterfrågeöverskott på 

hemmamarknaden och utbudsöverskott på bortamarknaden. Detta leder till en 

prisökning på hemmamarknaden samtidigt som priset faller på 

bortamarknaden, detta pågår tills skillnaden är t. I jämvikt motsvarar 

prisskillnaden tullavgiften. I detta läge är priset på hemmamarknaden PT och 

på bortamarknaden PT*. På hemmamarknaden minskar importen eftersom 

producenter bjuder ut mer till det högre priset. Samtidigt efterfrågar 

konsumenter mindre. Detta visas i figuren på MD-kurvan av förflyttningen från 

punkt 1 till 2. På bortamarknaden leder det lägre priset till minskat utbud och 

ökad efterfrågan och därmed minskat exportutbud. Detta visas i figuren på 

 

28 Krugman & Obstfeld & Melitz. International Economics theory & policy, 224-226. 



17 
 

XS-kurvan i förflyttningen från punkt 1 till 3. Handelsvolymen minskar från QW 

till QT.29 

Effekter av en tull på världsmarknaden30 

 

Figur 3.2.2 

 

3.2.3 Vinster och kostnader vid tull 

Införandet av en tull påverkar konsumenter, producenter och staten på olika 

sätt. I figur 3.2.3 visas kostnader och vinster vid införandet av tull i ett 

importerande land. Till följd av det högre priset blir producentöverskottet större. 

Vilket visas av ytan a. Effekterna på konsumenterna blir negativ. 

Konsumentöverskottet minskar som ett resultat av ökat pris. Detta 

representeras av ytan a+b+c+d. Staten tjänar en intäkt på tullarna. Ett litet 

land som inte kan påverka världsmarknadspriset kan endast tjäna det som 

motsvaras av ytan c i figuren. Resultatet blir reducerad välfärd. Ett stort land 

som inför en tull kan påverka världsmarknadspriset och tjäna yta e vilket höjer 

välfärden om ytan är större än ytorna b och d som visar välfärdsförluster. 

Rektangel e visar vinster i handelsbalansen och uppstår som ett resultat från 

sjunkande utländsk exportpris. Triangeln b uppstår när producenter 

producerar för mycket av en vara. Triangel d uppstår när konsumenter 

konsumerar för lite av en vara. Kostnaden för en tull blir: konsumentöverskott 

– producentöverskott – statens tullintäkt = nettokostnad.31 

 

29 Krugman & Obstfeld & Melitz. International Economics theory & policy, 225-226. 

30 Lindqvist, Karin & Lundberg, Evelina. Handel och protektionism – en spelteoretisk analys av ståltvisten mellan EU och 

USA 2001-2003. 

31Krugman & Obstfeld & Melitz. International Economics theory & policy, 230. 
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Vinster och kostnader vid tull32 

 

 

Figur 3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Lindqvist, Karin & Lundberg, Evelina. Handel och protektionism – en spelteoretisk analys av ståltvisten mellan EU och 

USA 2001-2003. 
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4. Tidigare forskning 
 

4.1 Magee, Christopher S. P. (2016) 

 
Artikeln uppskattar effekterna av tullunionen mellan Europeiska gemenskapen 

(EG) och Turkiet på europeisk export till Turkiet. För att undersöka 

jämviktseffekterna av Turkiets regionala handelsavtal med EG använder 

artikelförfattaren en empirisk metod där han bygger en modell. Han utgår från 

en gravitationsmodell som basmodell, där handelsflöden bestäms av två 

länders BNP-nivåer och avståndet mellan dem. Artikeln fann inga bevis att 

tullunionen mellan EG och Turkiet ledde till några jämviktseffekter som ökade 

EG:s export till Turkiet mer än förväntat av nedsättningen av tullarna. 

Tullunionens trade creation effekt blev ungefär tre gånger större än trade 

diversion effekten och skillnaden är statistiskt signifikant på 1 procent nivån. 

Artikeln utför ett chi-kvadrat test med en hypotes om att effekterna skulle vara 

detsamma. Hypotesen avvisas vid 1 procent signifikansnivå. Slutsatsen är att 

den trade creation som skapades av tullunionen mellan EG och Turkiet var 

större än trade diversionen som den orsakade. Ökad trade creation på 

Turkiets import från EG beror dels på tullunionens allmänna jämviktseffekter 

samt tullsänkningar. I testet hade dessa faktorer ungefär lika stor effekt. Dock 

kunde inte detta bevisas gälla generellt eftersom tullunionens allmänna 

jämviktspåverkan är svårare att uppskatta än tullsatsen. Därmed kunde det 

inte säkerställas på tillräckligt låg signifikansnivå. Möjligheten ska dock inte 

uteslutas om att dessa faktorers effekt generellt sätt är ungefär lika stora. 

Artikelns slutsats är att tullunionen ökade EG:s export till Turkiet med 26-33 

procent. Handelsavtalet påverkade handelsflöden de första åren, varpå 

effekten avtog.33 

 

Artikeln kopplas till vår studie genom att den kollar på trade creation och trade 

diversion. Artikeln undersöker effekterna då ett land ansluter sig till en 

tullunion. I vår studie analyserar vi istället dessa effekter vid införandet av en 

tull. 

 

4.2 Dixon, Janine (2017) 

 
Artikeln anser inte att höga tullar mot Kina från USA kommer leda till stimulans 

i amerikansk produktion. Istället blir effekten en omfördelning av handeln där 

USA importerar mer från andra länder samt exporten och efterfrågan i USA 

minskar. Ett handelskrig mellan USA och Kina skulle få konsekvenser för 

 
33 Magee. Trade creation, trade diversion, and the general equilibrium effects of regional trade agreements: a 

study of the European Community–Turkey customs union, 383-399. 
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tredje part. Denna artikel undersöker effekterna på Australien vid ett sådant 

handelskrig. Externaliteterna kan både bli positiva och negativa. Vidare anses 

att den minst skadliga utgången av ett handelskrig mellan Kina och USA är 

om Kina inte kontrar med tullar. Den största oron av Trumps tullar är inte 

skadan på varken Kinas ekonomi eller världsekonomin. Risken för ökad 

protektionism i övriga delar av världen via försvagad WTO, som leder till höga 

tullar överallt, är den största faran. Om en global protektionism dominerade 

skulle en stor minskning i världshandeln uppstå, vilket skulle leda till en 

lågkonjunktur.34 

 

Artikeln syn är att amerikanska tullar inte kommer leda till trade diversion. 

Detta kopplas till vår studie eftersom vi undersöker om en tull skapar 

omfördelning i handeln. 

 

4.3 Francois, Joseph (2018) 
 

Studien gör prediktioner med hjälp av Global Trade Analysis Project (GTAP) 

modellen för att undersöka effekterna av tullar på stål och aluminium samt 

tullar på bilar. Studien uppskattar att resultatet av en tull på järn och stål 

kommer att minska exporten till USA med 51-55 procent. Ståltullar kommer 

enligt studien bidra till 800 förlorade jobb inom stålindustrin. En tull på fordon 

uppskattas minska fordonsexporten från Sverige till USA med 59 procent. Till 

följd av detta kommer den svenska exporten istället exporteras till tredje part, 

vilket gör att den totala effekten på exporten blir liten. EU- och 

handelsministern Ann Linde tog initiativ till denna studie. Studiens syfte är att 

ge underlag till regeringen om hur tullarna kommer påverka Sverige. För 

Sverige är en protektionistisk handelspolitik inte fördelaktig. Sverige bör arbeta 

för frihandel.35 

 

Artikeln undersöker effekterna på svensk export vid införandet av tullar på stål 

och bilar. Artikeln undersöker samma problem som vår studie, men med en 

annan metod. 

 

4.4 Rosyadi, Saiful Alim & Widodo, Tri (2018) 
 

Denna artikel utgår från GTAP-modellen och presenterar möjliga effekter av 

en tullhöjning från USA. I motsats till Donald Trumps mål att öka USAs 

sysselsättning, anger inte simuleringsresultatet någon stor ökning. I vissa 

branscher kommer jobb gå förlorade och den totala ökade sysselsättningen 

uppgår till mindre än en procent. Endast Kina och USA förutspås drabbas av 

 
34Dixon. The Impact on Australia of Trump's 45 per cent Tariff on Chinese Imports, 266-274. 

35 Francois. The Impact of US Metals and Vehicles Tariffs on Sweden, 1-13. 
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välfärdsförlust på grund av tullökningen. Enligt simuleringsresultatet kommer 

trade diversion uppstå. Handeln mellan länderna kommer sjunka.36  

 

Artikeln kopplas till vår studie genom att den undersöker omfördelning i 

handeln. 

 

4.5 Horn, Henrik (2018) 

 

Artikeln diskuterar effekterna av USAs införande av tullar på stål och 

aluminium. Artikeln utgår från EUs perspektiv och undersöker vilka alternativ 

EU har för att minimera skadorna av en tull. Vidare diskuterar artikeln vilka 

möjligheter EU har i situationen samt vad resultatet av de olika 

tillvägagångsätten blir. Författaren föreslår att EU, tillsammans med andra 

länder, ska koordinera sina hämndåtgärder för att gemensamt pressa USA. 

Åtgärderna bör enligt artikeln vara tydliga och fokusera på viktiga 

exportprodukter för USA.37  

 

Denna artikel kan kopplas till vår studie genom den gemensamma varan stål. 

Då Sverige är i samma position som EU gentemot USA delar artikeln vår 

studies perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 Rosyadi & Widodo. Impact of Donald Trump’s tariff increase against Chinese imports on global economy: Global 

Trade Analysis Project (GTAP) model, 125-145. 

37Horn. Hur kan/bör EU svara på Trumps tullar. 
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5. Metod/data 
 

5.1 Modell 
 
Metoden som används i studien är en multipel linjär regressionsmodell. En 

regressionsanalys visar den påverkan en oberoende variabel har på en 

beroende variabel. I en multipel regressionsanalys visas effekten av en 

variabel på en annan under kontroll för en kontrollvariabel. Denna modell 

förutsätter att relationen mellan variablerna kan sammanfattas av en rak linje. 

Vi är intresserade av sambandet mellan utbjuden kvantitet och pris under 

kontroll för inkomst.38 

Modellen kan skrivas; 

𝑄𝑠 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑃 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑈𝑆𝐴 + 𝑒 

 

Qs= Sveriges utbjudna kvantitet av stål. 

𝛼= Representerar interceptet, det vill säga det värdet Q har när P är noll. 

𝛽= Beskriver lutningen på en linje. 

P= Världsmarknadspris på stål. 

𝑌𝑈𝑆𝐴= USAs BNP 

e= Fel term som summerar upp för olika fel som till exempel otillgänglig data. 

 

5.2 Deskriptiv statistik 
 

Tabell 5.2. beskriver deskriptiv statistik över svensk stålexport till USA. 

Medelvärde på stålpriset är 3 749,8467 kr/ton och medelvärdet på exporterad 

kvantitet stål är 954 753 ton. 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BNP_USA 6 145881997800000 175097118000000 160147320900000 10955646020000 

P_steel 6 3 481,61 3 979,79 3749,8467 167,34063 

Q_steel 6 866 753,00 1 041 467,00 954753,0000 60219,73645 

Tabell 5.2 

 

 

 

 

 

38 Hill, R Carter & Griffiths, William E & Lim, Guay C. Principles of econometrics, 105-133. 
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5.3 BNP USA 

 

För att få fram resultatet till en utbudskurva av svenskt stål använde vi oss av 

SPSS. I vår modell inkluderas priset på stål och USAs BNP eftersom detta 

styr hur mycket de efterfrågar på den svenska marknaden. Tillsammans 

påverkar dessa variabler Sveriges utbud.  

 

 

 

BNP USA  

BNP (kr) USA 

2012 145 881 997 800 000 

2013 150 724 425 600 000 

2014 157 371 318 300 000 

2015 163 630 011 300 000 

2016 168 179 054 400 000 

2017 175 097 118 000 000 

Tabell 5.3 

Källor: https://tradingeconomics.com/united-states/gdp 

 

5.4 Svenskt stålexport till USA 
 

Data hämtades från SCB på exportprisindex39 för svensk stålexport och 

försäljningsvärdet40 på svensk stålexport till USA. Stålpriset för basåret 2015 

hämtades från focus-economics41. Stålpriset och kvantiteten kunde därefter 

räknas ut på stålexport.  

Pris valt år=basårspris/100 * prisindex.  

 

Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Växelkurs hämtad från valuta.se 

den 10/12 2018. 1 dollar=9,03 sek. 

 

För att beräkna kvantitet stål: 

Kvantitet=försäljningsvärde/pris 

 

 

39SCB. Exportprisindex. 

40SCB. Varuexport.  

41 Focus-economics. Stålpris. 

https://tradingeconomics.com/united-states/gdp


24 
 

Tabell 5.4 visar svensk stålexport till USA. Tabellen inkluderar stål, järn och 

ferrolegeringar och stål och järnprodukter. 

 
Svensk stålexport till USA 

Stål     

År Index P (kr) Q (ton) 

Försäljningsvärde 

(tkr) 

2012 104,89 3 979,79 948981 3776747 

2013 97,55 3 701,30 866753 3208112 

2014 101,25 3 841,63 999670 3840364 

2015 100 3 794,23 928708 3523759 

2016 91,76 3 481,61 942939 3282945 

2017 97,53 3 700,49 1041467 3853938 

Tabell 5.4  

 

5.5 Utbudskurva stål 
 

Enligt teorin, se figur 3.2.2, kommer USAs tull sänka världsmarknadspriset på 

stål. Detta leder till minskad svensk stålexport, vilket visas i figur 5.5. När USA 

inför en tull sjunker världsmarknadspriset eftersom USA är ett stort land, 

ceteris paribus. Figuren visar att priset och kvantiteten sjunker på 

bortamarknaden och på världsmarknaden när USA inför en tull.  

 

Utbudskurva stål 

 

Figur 5.5 
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5.6 Elasticitet 

 
Elasticitet är ett mått som visar känslighet hos en variabel då en annan 

variabel förändras. Efterfrågans priselasticitet visar med hur många procent 

den efterfrågade kvantiteten ändras då priset ökar med en procent. För 

normala varor blir elasticiteten negativ vilket innebär att efterfrågan minskar 

om priset ökar. Utbudselasticitet beskriver förhållandet mellan utbjuden 

kvantitet på en vara och varans pris. I normala fall blir talet positivt, vilket 

innebär att utbudet ökar om priset ökar. Utbudselasticiteten visar med hur 

många procent den utbjudna kvantiteten ändras då priset ökar med en 

procent. Formeln för priselasticitet är: E=(%ΔQ)/(%ΔP).42 Tabellen 5.6 visar 

definitioner för olika grader av elasticitet. 

 

Definitioner för olika grader av elasticitet. 

Elasticitet Definition 

0 Perfekt oelastisk efterfrågan 

0 till -1 Oelastisk efterfrågan 

-1 Enhetselastisk efterfrågan 

Mindre än -1 Elastisk efterfrågan 

Oändlig Perfekt elastisk efterfrågan 

Tabell 5.6 

 

5.6.1 Elasticitetsberäkningar 

SPSS visar koefficienten 277,141 för stål. Effekten en prisförändring har på 

kvantiteten under kontroll för inkomst innebär därmed att en prisökning med 1 

kr på stål/ton ökar exporterad kvantitet med 277,141 ton. Utbudselasticiteten 

har räknats ut med hjälp av medelvärden från tabell 5.6.1 deskriptiv statistik. 

Utbudet ökar 277,141 ton när priset ökar 1kr, vilket ger utbudselasticiteten: 

277,141
954 753

1
3 749,8

= 1,088473481 

Tolkning i procent: när priset ökar 1 procent ökar den exporterade kvantiteten 

från Sverige med 1,088 procent.  

 

 
42 Studocu. Elasticitet. 
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5.7 Prisutveckling på stål 
 

5.7.1 Prisutveckling stål fyra år43 

 
Figur 5.7.1 

 

5.7.2 Prisutveckling stål ett år44 

 

Figur 5.7.2 

 

43 Tradingeconomics. Steel. 

44 Ibid. Steel. 
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6. Resultat 

 

6.1 Resultat på stål från SPSS 

 

I tabell 6.1 model summary finns R Square och antar värdet 0,685. Detta 

innebär att 68,5 procent av variationen i exporterad kvantitet stål förklaras av 

priset på stål. Under Coefficients finns den oberoende variabeln koefficient 

vilket antar värdet 277,141. Effekten en prisförändring har på kvantiteten 

under kontroll för inkomst innebär därmed att en prisökning med 1 kr på 

stål/ton ökar exporterad kvantitet med 277,141 ton enligt regressionsanalysen. 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 P_steel, BNPb . Enter 

 

a. Dependent Variable: Q_steel 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,828a ,685 ,476 43610,20432 

 

a. Predictors: (Constant), P_steel, BNP 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12426533530,000 2 6213266763,000 3,267 ,177b 
 

Residual 5705549763,000 3 1901849921,000   

 

Total 18132083290,000 5    

 

a. Dependent Variable: Q_steel 

b. Predictors: (Constant), P_steel, BNP 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) -1020938,992 848829,892  -1,203 ,315 
 

BNP 5,847E-9 ,000 1,064 2,539 ,085 
 

P_steel 277,141 150,769 ,770 1,838 ,163 

 

a. Dependent Variable: Q_steel 

Tabell 6.1 

 

6.2 Resultat på bilar från SPSS 
 

I tabell 6.2 model summary finns R Square och antar värdet 0,916. Detta 

innebär att 91,6 procent av variationen i exporterad kvantitet bilar förklaras av 

priset på bilar. Under Coefficients finns den oberoende variabeln koefficient 

vilket antar värdet 0,115. Effekten en prisförändring har på kvantiteten under 

kontroll för inkomst innebär därmed att en prisökning med 1 kr på bilar/enhet 

ökar exporterad kvantitet med 0,115 enheter enligt regressionsanalysen.  

 
 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 P_cars, BNPb . Enter 

 

a. Dependent Variable: Q_cars 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,957a ,916 ,859 5528,17586 

 

a. Predictors: (Constant), P_cars, BNP 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 993933776,500 2 496966888,200 16,262 ,025b 
 

Residual 91682185,030 3 30560728,340 
  

 

Total 1085615962,000 5 
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a. Dependent Variable: Q_cars 

b. Predictors: (Constant), P_cars, BNP 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

 

B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) -175342,746 37495,792 
 

-4,676 ,018 
 

BNP 1,101E-9 ,000 ,819 3,207 ,049 
 

P_cars ,115 ,169 ,174 ,681 ,545 

 

a. Dependent Variable: Q_cars 

Tabell 6.2 
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7. Diskussion 
 

I början av mars meddelade USA att de kommer införa en 25 procentig tull på 

stål vilket trädde i kraft den 23:e mars 2018. Enligt teorin, se figur 3.2.2, 

kommer en tull i USA sänka världsmarknadspriset eftersom USA är ett stort 

land. I figur 5.7.1-5.7.2 visas prisutvecklingen på stål. Under mars månad ser 

vi ett tydligt sjunkande stålpris som troligtvis beror på införandet av tullen. Vi 

kan dock se i fyra års grafen att liknande prisfall har inträffat tidigare, vilket 

innebär att prisfallet inte utmärker sig extremt från tidigare variation. I juni 

fluktuerade priserna relativt kraftigt, vilket kan tyda på en viss osäkerhet på 

marknaden. EU, Kanada och Mexiko som tidigare fått undantag från tullarna 

fick inte fortsätta med denna förmån. Detta kan ha legat till grund för 

osäkerheten. Därefter steg priserna fram till november då ett kraftigt prisfall 

inträffade. Detta prisfall kan ha orsakats av faktorer vi inte tagit hänsyn till i vår 

modell. En annan tänkbar anledning till detta prisfall kan vara en 

tidsförskjutning av tullens effekt. 

 

Rosyadi och Widodo (2018) menar att USA skulle lida av stora 

välfärdsförluster vid införandet av en tull. Krugman, Obstfeld och Melitz (2012) 

menar istället att USA kan tjäna på införandet av en tull och den totala 

välfärden kan öka. Som figur 3.3.2 visar sjunker priset på bortamarknaden när 

hemmamarknaden inför en tull. Detta blir ett problem eftersom när ett land gör 

en välfärdsvinst genom tullar sker detta på bekostnad av andra länder. När ett 

land inför tullar finns risk att det andra landet svarar med tullar trots att detta 

kan leda till samhällsförlust. Enligt Dixon (2017) skulle den minst skadliga 

utgången av ett handelskrig mellan Kina och USA uppstå om Kina inte kontrar 

med tullar. Horn (2018) utgår från EUs perspektiv och håller med om att 

hämndaktioner inte är önskvärda men menar samtidigt att risken för fler tullar 

ökar om EU accepterar USAs tullar. Detta skulle resultera i större förluster för 

EU och möjligtvis Kina. Horn (2018) föreslår återhållsamma och därmed 

rimliga åtgärder i förhållande till USAs tullar. Vi anser att det bästa svaret mot 

en tull är att kontra med restriktiva åtgärder. Om ett land aldrig utför några 

motåtgärder finns risk att de blir utsatta för fler tullar. Svårigheten är att 

länderna måste hitta rätt balans så att inte motåtgärderna blir hämndaktioner 

som leder till handelskrig. 

 

De amerikanska ståltullarna leder till pressade priser i Europa, så vilka 

åtgärder kan EU göra? Vid en snedvriden marknad där konkurrensen är 

ojämn bör inte hämndtullar införas, utan endast tullar som neutraliserar så 

villkoren blir lika. Att införa antidumpningstullar, som hindrar priserna att rasa, 

är en åtgärd att tillämpa för politikerna i EU för att skydda den europeiska 

stålindustrin. En tull eller kvot är en skyddsåtgärd som fungerar som en 

försäkring mot stora ökningar i importen av en vara. Ett importland kan 
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därmed begränsa importen, dock endast under en viss tid. För att hitta en 

permanent lösning behöver Kina dra ner sin produktionskapacitet och upphöra 

med deras statliga stöd. Hämndaktioner däremot inom handelskonflikter kan 

minska välfärden. Handelskrig är en ogynnsam situation där risken för att 

båda länderna hamnar i en sämre situation, på grund av minskad handel, är 

påtaglig. Dock kan en sådan situation vara svår att undvika. USA kan tjäna på 

att sätta upp handelshinder och utnyttja det faktum att WTO:s beslut kräver 

grundliga utredningar och därmed har en lång handläggningstid. Denna typ av 

agerande från USA:s sida kan leda till motåtgärder från den andra nationen, 

vilket kan leda till konflikt eller ett möjligt handelskrig. 

 

Dixon (2017) anser inte att amerikanska tullar mot Kina skulle leda till ökad 

inhemsk produktion. Författarna menar istället att effekten blir en omfördelning 

i handeln där USA importerar mer från andra länder. Detta har en direkt effekt 

på tredje part. Artikeln undersöker påverkan på Australien, men vi kan även se 

att Sverige kan påverkas som tredje part. Största delen av Sveriges handel 

sker med europeiska länder. Sveriges roll mot USA är inte så betydelsefull 

eftersom USAs import från Sverige är liten. Dock kan ändå Sverige påverkas 

via andra länders handel med USA. Utöver den minskning i exporterad 

kvantitet som sker till följd av ett lägre pris kommer även kvantiteten förändras 

när andra länder påverkas av USAs tull. I vårt resultat undersökte vi bilar som 

färdig produkt. Om vår studie istället hade tagit hänsyn till olika delar i en bil 

skulle tullens effekt påverka flera led i form av globala värdekedjor. Om USA 

inför tullar som leder till minskad import av en färdig produkt från ett land 

kommer alltså detta drabba Sverige, som då kommer exportera färre delar till 

det landet som i sin tur exporterar den färdiga produkten till USA. 

 

Tullar har en omfördelande effekt som sker via trade creation och trade 

diversion. Vid införandet av en tull, som vi analyserar i vår studie, skapas 

trade diversion.  

Magee (2016) undersökte effekterna av en tullunion mellan Turkiet och 

Europeiska gemenskapen. En tullunion minskar handelshinder och skapar då 

trade creation effekt som var större än förlusten av en trade diversion. Enligt 

artikeln skulle Turkiets export till handelsunionen öka första åren, varpå trade 

creation effekten skulle avta. Vi har sett en faktisk prisminskning på stål efter 

införandet av tullen. Frågan är om även trade diversion effekten är avtagande. 

 

Ur ett samhällsekonomiskt synsätt är frihandel positivt. Det kan dock resultera 

i negativa effekter sett från ett företagsperspektiv. Vid ett handelsavtal med 

efterföljande tullsänkning kommer de företag som inte får ta del av 

tullsänkningarna bli relativt sett svagare. Konkurrensen ökar, vilket leder till 

pressade priser och en omfördelning på marknaden där några företag blir 

utkonkurrerade. Detta är något positivt för konsumenterna, som förutom lägre 
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priser också får ett bredare utbud. Det positiva för företagen med ett 

handelsavtal är att det blir enklare att handla och investera. Företagen har 

möjligheter att dra nytta av en större marknad och det kan ge tillfälle till nya 

jobb. Resultatet av ett frihandelsavtal kan leda till bättre betalda jobb, dock 

finns risken att ett avtal också kan slå ut jobb. Avtalets utformning avgör dessa 

effekter. Ett handelsavtal som TTIP kommer skapa ökad efterfrågan och 

gynna hela världsekonomin. Ett sådant avtal kan även leda till andra positiva 

effekter, som förbättrad miljö när tullar på exempelvis solceller minskas. 

Sverige kommer gynnas av TTIP avtalet, då handeln kommer öka. Vissa 

branscher, där tullarna idag är höga, kommer gynnas extra. 

 

Summan av en tull ur ett samhällsekonomiskt perspektiv blir: 

Kostnaden för en tull=konsumenternas förlust-producenternas vinst-statens 

intäkt.  

Figur 3.3.3 i teorin visar att ett land som inför en tull kan tjäna rektangeln e 

vilket medför en välfärdsvinst om rektangeln är större än trianglarna b och d. 

Det kan dock argumenteras för att en intäkt till staten kan vara önskvärd och 

höja nyttan för landets invånare, även om konsumentöverskottet minskar och 

en välfärdsförlust uppstår. Då vinster och förluster drabbar olika människor 

beror den totala nyttan på hur pengarna till varje grupp värderas. Om rika 

producenter tjänar ännu mer och fattiga konsumenter får stå för kostnaden 

kan tullen tolkas dyrare ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dock om staten 

behöver öka sina intäkter för att bygga något som kommer gynna hela 

samhället, exempelvis vägar med mera, kan ändå fördelarna överväga 

nackdelarna för konsumenterna. 

En anledning som gör att konsumenterna ofta drabbas av kostnaderna är för 

att producenter ofta är betydligt mer välorganiserade än konsumenterna. En 

anledning kan vara att det sällan finns någon som för konsumenternas talan 

på samma sätt som för företagen. Ofta kan kostnaden för varje konsument bli 

relativt liten, vilket minskar incitamentet för konsumenterna att försöka 

motstrida tullen. 

 

Enligt vår prediktion minskar Sveriges export av stål till USA om en tull införs. 

Detta stöds även av Francois (2018) analys som fick samma resultat. Studien 

gjorde även en prediktion på bilar och fick liknande resultat, att Sveriges 

export av bilar skulle minska. Även vi gjorde en prediktion på bilar där vi 

inkluderade inkomst, i form av BNP, samt pris som variabler för att se 

påverkan på exporterad kvantitet. Resultaten vi fick visade att det främst är 

andra faktorer som påverkar exporterad kvantitet. Modellen kan inte tillämpas 

fullt ut eftersom bilar är heterogena varor och det existerar monopolistisk 

konkurrens på bilmarknaden. Vi valde därför att inte diskutera vidare kring 

resultaten gällande bilar. Vi valde dock att presentera dessa resultat för att 

visa att olika variabler har skilda effekter på olika varor. På stål har vi kunnat 



33 
 

observera att priserna någorlunda följer vår prediktion, åtminstone på kort sikt. 

Detta är dock inte fallet för alla varor.    

 

Avslutningsvis, signifikansnivån för vårt resultat är högt och därför inte 

tillförlitligt. Dock generaliserar signifikanstesterna bäst från slumpmässiga 

urval till större populationer. Vårt urval är inte slumpmässigt och därför bör inte 

för stor vikt läggas vid signifikansnivån. Det hade varit önskvärt med data över 

längre tidsserie i vår studie. Andra variabler samt andra varor hade varit 

intressant för framtida forskning. 
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8. Slutsatser 
 

Vår frågeställning var: Hur påverkar de införda handelstullarna på stål och 

eventuellt införandet av handelstullar på bilar Sveriges export till USA inom 

sektorerna? 

För att kunna svara på detta har vi analyserat tidigare forskning inom området. 

Vi har även gjort en statistisk analys där vi undersökte sambandet mellan 

exporterad kvantitet och pris under kontroll för inkomst. Varorna som 

undersöktes var stål och bilar.  

 

Resultatet av denna studie stödjer teorin om att en tull, införd av ett stort land, 

sänker världsmarknadspriset och skapar en handelsomfördelning. Denna 

handelsomfördelning leder till välfärdsomfördelning. Tidigare forskning stödjer 

vårt resultat att svensk stålexport minskar om USA inför en tull. Det är 

dessutom troligt att arbetsmarknaden inom sektorn drabbas negativt. 

Modellen kan inte tillämpas fullt ut på heterogena varor, därför blev resultatet 

gällande bilar blev felaktigt. Kvantiteten som exporteras till USA styrs av andra 

variabler än de vi inkluderade i modellen. Om tullar på bilar införs finns risk för 

större negativa effekter på Sverige eftersom exporten av bilar är större än 

stålexporten. Vidare forskning, där andra variabler inkluderas, behövs för att 

analysera detta vidare. 
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