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Förord 

Tillväxtanalys fick i 2009 års regleringsbrev uppdraget att belysa konkurrenskraften i 
Sverige ur ett nationellt och regionalt perspektiv samt även ett branschperspektiv. I 
uppdraget ingick att lyfta fram generella förklaringar till hur internationell konkurrenskraft 
utvecklas. Framför allt efterfrågades en diskussion om hur konkurrenskraft kan påverkas 
med hjälp av tillväxtpolitik såsom FoU-, energi-, transport- skatte- och utbildningspolitik. 

I rapporten återges en diskussion kring nationell konkurrenskraft utifrån det mått som ITPS 
utvecklade 2007. Vidare presenteras i kapitel 3 en analys av branscher utifrån 
export/import av olika varugrupper. Analysen anger att Sveriges export domineras av 
varugrupper som samtidigt med en ökning i exportvärde även har ökat i priser eller 
åtminstone haft stabila priser mellan 1997 till 2005. Det innebär att svensk konkurrenskraft 
byggs upp av företag som säljer produkter med ett högt kunskapsinnehåll. 

Rapporten avslutas med en diskussion kring hur framtida branschanalyser kan fördjupas. 
Speciellt diskuteras om den valda metoden kan användas som ett urvalsinstrument för att 
välja företag till strukturerade undersökningar på mikronivå. Tanken är att på så sätt 
kombinera makro- och mikrostudier till mer fördjupade analyser av konkurrenskraftens 
utveckling på branschnivå.  

Projektledare för projektet har varit Lars Bager-Sjögren. Värdefulla bidrag till projektet har 
lämnats av Karin Hovlin, Martin Flack, Staffan Larsson och Ann Beckman, Tillväxtanalys, 
samt Gunnar Eliasson, professor KTH.  

 

Östersund, november 2009 

 

 

Dan Hjalmarsson, 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

En rapport om internationell konkurrenskraft i en tid när världen genomgår en global 
finanskris och där kvantitativa data ännu är begränsade vad gäller krisens strukturella 
effekter, blir med rätta begränsad i vad den kan analysera. 

Tillväxtanalys fick i regleringsbrevet för 2009 uppdraget att producera en rapport som dels 
analyserar svensk konkurrenskraft på en övergripande nivå, dels analyserar 
konkurrenskraft på branschnivå och regional nivå. I uppdraget ingick att belysa hur 
politiska beslut på nationell och regional nivå påverkar utvecklingen av den svenska 
konkurrenskraften. 

Föreliggande rapport redogör i kapitel 2 för den övergripande utvecklingen av 
konkurrenskraften i form av konkurrenskraftindikatorer med avseende på inkomst och 
produktion. Utöver detta återges även utvecklingen av bytesförhållandet (terms-of-trade), 
arbetsproduktivitet och enhetsarbetskostnaden. Indikatorerna är valda utifrån 
Tillväxtanalys regleringsbrevsuppdrag samt baserat på indikatorer tidigare utvecklade av 
ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska Studier). I kapitel 2 konstateras att det samlade 
intrycket när indikatorerna jämförs är att: 

 

• Sverige har återtagit mark som förlorades under 1990-talet och har idag inkomster 
och produktion motsvarande nivån hos ett vägt medelvärde av våra viktigaste 
konkurrentländer. Den senaste tiden har Sverige enligt detta konkurrensmått 
förlorat i styrka något som en orsak av finanskrisen och den rådande 
lågkonjunkturen. 

• Inkomstindikatorn (med avseende på real BNI) visar att Sverige i förhållande till 
14 konkurrentländer sedan 1992 haft en något lägre inkomst per person i arbetsför 
ålder. Efter 2001 har den utvecklingen brutits och Sverige kom 2007 upp i samma 
inkomstnivå som aggregatet av konkurrentländer. Under 2008 har utvecklingen 
dock vänt nedåt igen. 

• Produktionsindikatorn (med avseende på real BNP) visar på en positiv utveckling 
sedan 1998. Sverige har högre tillväxt i produktionen än konkurrentländerna men 
den utvecklingen har skett från en lägre nivå. Utvecklingen har stagnerat efter 
2006.  

• Bytesförhållandet, relationen mellan exportpriser och importpriser, har haft en 
negativ trend sedan 1990. Från år 2000 har importpriserna varit högre än 
exportpriserna. Huvudsakliga förklaringen till detta har varit prisökningen på olja, 
prissänkningar på telekom-produkter samt kronkursens utveckling eller känslighet. 
År 2007 vändes utvecklingen men importpriserna är fortfarande något högre än 
exportpriserna.  

• Den Svenska arbetsproduktiviteten har sedan 1993 legat något under våra 
närmaste konkurrentländer. Arbetsproduktiviteten konvergerar något då variansen 
mellan Sverige och viktiga konkurrentländer minskar. Arbetsproduktiviteten har 
varit något större än konkurrentländernas under 2005 och 2006 men vänt ned 
enligt senaste mätpunkten 2008. 
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• Sedan 2006 minskar enhetsarbetskostnaderna i stora länder som USA, Tyskland 
och Storbritannien vilket sätter press på Sverige. 

En länderanalys anger att det är framförallt gentemot USA och Norge som Sverige har 
svårt att hävda sig. Sverige har större produktion än övriga utvalda konkurrentländer. Den 
övergripande analysen pekar på att kronans relation till omvärlden påverkar flera av 
indikatorerna och i flera fall på ett negativt sätt. BNI-måttet utvecklas långsammare än 
BNP-måttet. Råvarupriser sätts i dollar vilket har ett stort inflytande på bytesförhållandet. 

I kapitel 3 förflyttas analysen till internationell konkurrenskraft på branschnivå genom att 
utnyttja befintlig utrikeshandelsstatistik på ett nytt sätt. Utifrån utrikeshandelsdata härleds 
de varor/produkter som under en 8-årsperiod kan identifieras som: 

• framgångsrikt egenskapskonkurrerande, med höga relativa exportpriser och 
exporttillväxt, samt framgångsrikt priskonkurrerande, med låga relativa 
exportpriser och hög exporttillväxt. 

• har problem i konkurrensen där exportvärdet går tillbaka både för pris- och 
egenskapkonkurrerande produktgrupper. 

De tre dimensionerna på produktgruppsnivå ger möjlighet att identifiera näringsgrenar och 
företag som arbetar med denna typ av produkter i sina affärsområden. Sveriges export 
uppgick 2005 till cirka 900 miljarder kronor. Av över 8 000 namngivna varugrupper i 
Sveriges exportstatistik, står cirka 100 för hälften av exportvärdet. En stor andel av dessa 
kan sägas konkurrera på internationella marknader. Analysen på finaste branschnivå eller 
produktnivå visar att: 

• Det största antalet snabbväxande exportprodukter har ett högt kvalitetsindex. Av 
totala antalet snabbväxande produkter hade drygt 40 procent ett högt 
kvalitetsindex.  

• Sverige har komparativa fördelar i de övre kvalitetssegmenten i olika 
produktområden. Observera att även låg- och medelteknologibranscher kan delas 
in i olika kvalitetssegment. 

• Produktvarianter som 1997 hade ett högt kvalitetsindex svarade samma år för 35 
procent av totala exportvärdet. Samma produktvarianter utgjorde 40 procent av 
värdet år 2005. 

• Bland exportprodukter med medelkvalitet fanns ett något lägre antal snabbväxande 
produkter, men dessa utgör över 50 procent av exportvärdet från snabbväxande 
produktvarianter. 

• Produkter med lågt kvalitetsindex utgjorde mindre än 10 procent under perioden. 

Analysen i kapitel 3 har inte uttömt möjligheterna att beskriva utvecklingen av svensk 
konkurrenskraft på branschnivå. I kapitel 4 diskuteras hur man kan använda denna ansats 
som ett urvalsinstrument för undersökningar eller expertpaneler där företagen placeras in i 
ett nationellt och regionalt sammanhang. Denna ansats kan ge en fördjupad förståelse hur 
näringspolitik har påverkat konkurrenskraften på branschnivå men även hur den kan 
utvecklas för att stödja framtida utveckling. Metoden kan därför sägas möjliggöra en 
komplettering av information som andra mer övergripande analyser frambringat. 

Näringsdepartementet efterfrågade i uppdraget till Tillväxtanalys en genomgång av de 
hinder till utveckling av konkurrenskraft och export som är påverkbara av politiska aktörer. 
Tillväxtanalys måste medge att här har Näringsdepartementets önskemål inte kunnat 
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tillgodoses. Detta orsakat av frågeställningens stora komplexitet och den tid och de 
resurser som Tillväxtanalys haft till förfogande för uppdragets genomförande. 
Tillväxtanalys får istället återkomma till frågeställningen löpande under de kommande 
åren, då den ligger inom ramen för hela myndighetens verksamhet. Det vill säga att ge råd 
och rekommendationer hur Sverige på sikt ska stärka sin internationella konkurrenskraft är 
ett av Tillväxtanalys viktigaste uppdrag och utgör kärnan i många framtida projekt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Konkurrenskraft – ett vare sig entydigt eller väldefinierat begrepp – är ett område som i 
allmänhet väcker stort intresse hos politiker, beslutsfattare och samhällsdebattörer. Trots 
att begreppet inte har ett tydligt vetenskapligt innehåll eller enkelt kan mätas är det flitigt 
förekommande i den ekonomisk-politiska debatten.  

Att bättre förstå hur ett lands konkurrenskraft utvecklas och vilka faktorer som påverkar 
denna är ett tema som därför står högt upp på de flesta regeringars dagordning, också den 
svenska. Regeringen menar att det är betydelsefullt att beskriva och analysera utvecklingen 
av Sveriges internationella konkurrenskraft för att skapa bättre underlag för eventuella 
initiativ inom olika politikområden. Det är angeläget att kartlägga både hinder och 
möjligheter som är betydelsefulla inför eventuella åtgärder på statlig, regional eller 
kommunal nivå.1 Det faktum att Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett starkt 
beroende av utrikeshandeln är av särskild betydelse. Utrikeshandeln med varor och tjänster 
har med tiden fått en allt större betydelse för BNP-utvecklingen. Den sammantagna 
utrikeshandeln uppgick till 100,9 procent av BNP 2008 varav exporten av varor och 
tjänster uppgick till 54,1 procent.2 

ITPS (föregångaren till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 
Tillväxtanalys) publicerade våren 2007 en studie som hade till syfte att, givet att det är en 
politisk målsättning att stärka konkurrenskraften, finna former för att mäta och förstå 
begreppet.3 ITPS kom fram till att ett relevant konkurrenskraftsmått var att jämföra ett 
lands arbetsföra befolknings (i åldrarna 15-64) inkomster med motsvarande gruppering i 
elva jämförbara OECD-länder.  

I föreliggande rapport framgår dock att det är relevant att beakta både produktion och 
inkomst när man studerar konkurrenskraft, då utvecklingen mellan dessa två indikatorer 
skiljer sig åt  

Hösten 2009 karaktäriseras av efterdyningarna av den finanskris som blev ett faktum under 
andra halvan av 2008. Utifrån denna bakgrund blir en rapport om konkurrenskraft präglad 
av en större osäkerhet. Krisen och den låga efterfrågan öppnar för eller påskyndar en 
strukturomvandling mellan näringsgrenar, mellan regioner och länder och kontinenter som 
först om något år mer i detalj kan analyseras.4 

1.2 Uppdraget och avgränsningar  
I regleringsbrevet för 2009 fick Tillväxtanalys i uppdrag av regeringen att belysa 
konkurrenskraftens utveckling och förklaringsfaktorer till den rådande utvecklingen. I sin 
helhet löd uppdraget enligt följande: 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska belysa internationell 
konkurrenskraft utifrån makroekonomiska nyckelvariabler såsom bytesförhållande, 
relativ enhetsarbetskraftskostnad och produktivitetsutveckling. Generella förklaringar 
till den rådande utvecklingen av internationell konkurrenskraft ska lyftas fram. I 

                                                 
1 Tillväxtanalys regleringsbrev – N2008/8271/SAM (delvis) N2009/3069/SAM 
2 Källa: SCB:s publicering av nationalräkenskaperna i februari 2009 
3 ITPS (2007) 
4 Industrikommittén (2009)  
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analysen bör inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft av faktorer som är 
påverkbara av stat, regioner och kommuner belysas och där det är möjligt även 
kvantifieras. Här kan nämnas FoU-, energi-, transport-, skatte- och utbildningssystem. 
Utvecklingen i olika branscher och regioner ska belysas. Eventuella hinder för 
internationalisering och i synnerhet utveckling av export som staten, regionala aktörer 
eller kommunala sektorn kan avhjälpa bör tydliggöras. Utpekande av hinder inom 
något område ska grundas på allmänt accepterad ekonomisk teori där 
marknadsmisslyckanden (i ekonomisk-teoretisk mening) kan sägas råda. 

Uppdraget får betraktas som tämligen vitt och relativt omfattande. Detta, i kombination 
med det faktum att finanskrisen bidragit till större osäkerheter på marknaderna, har gjort 
att Tillväxtanalys valt att göra vissa avgränsningar och omprioriteringar. Då 
frågeställningarna på makronivå nyligen har behandlats i stor omfattning av till exempel 
Globaliseringsrådet och Industrins Ekonomiska Råd, har Tillväxtanalys i dialog med 
Näringsdepartementet kommit fram till att det är av särskilt intresse att utveckla analys på 
”branschnivå”. Rapporten kommer av den anledningen inte att ge allmänna svar på 
uppdragets frågeställningar utan istället föreslås en metod på hur konkurrenskraft på 
branschnivå kan analyseras genom att utnyttja utrikeshandelsstatistik på produktnivå. 
Rapporten visar även hur denna statistik och metod kan användas för strukturerade 
undersökningar av konkurrenskraftsutveckling på såväl bransch som den regionala nivån 
där företag är aktiva.5  

1.3 Disposition 
Rapporten inleds i kapitel 2 med en kort diskussion av begreppet konkurrenskraft och en 
diskussion av den definition av konkurrenskraft som ITPS tidigare föreslagit6. Uppgifter 
från ITPS rapport uppdateras och kompletteras med viss annan statistik på makronivå. I 
kapitel 3 (som är författat av forskare på Jönköpings Internationella högskola) beskrivs hur 
konkurrenskraft på branschnivå kan analyseras med hjälp av utrikeshandelsstatistik på 
produktnivå. Kapitel 4 utgör en kommentar till hur metoden i kapitel 3 kan användas för 
att samla in information på mikronivå, från företagsnivå, som har betydelse för 
utvecklingen av konkurrenskraft på regional och nationell nivå. Rapporten föreslår med 
andra ord en kompletterande metod för att systematisk samla in information på företags- 
och branschnivå i syfte att förstå politikens inverkan på nationell och regional 
konkurrenskraft. I kapitel 5 ges slutligen några avslutande ord om hur metoden i sig och 
studier av konkurrenskraft kan utvecklas. I en bilaga kommenterar Professor Gunnar 
Eliasson resonemangen i kapitel 3 och 4. 

                                                 
5 Industrins Ekonomiska Råd (2009) redogör till exempel för de makroekonomiska förhållandena.  
6 ITPS (2007) 
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2 Svensk konkurrenskraft på en övergripande 
nivå 

I detta kapitel beskrivs begreppet konkurrenskraft på en mer övergripande nivå 
(makronivå) för ett antal indikatorer från 1990 fram till 2008. Indikatorerna har valts 
utifrån de som omnämnts i regeringsuppdraget till Tillväxtanalys samt indikatorer som 
ITPS tidigare har utvecklat. Området är omfattande och framställningen nedan gör inga 
anspråk på att vara heltäckande. Kapitlet inleds med en allmän diskussion kring begreppet 
konkurrenskraft.  

2.1 Konkurrenskraft som begrepp – en introduktion7 
Uttrycket konkurrenskraft eller förmågan att konkurrera används ofta av många debattörer 
och opinionsbildare. Det används som om både avsändare och mottagare förstod 
budskapets innebörd. Men konkurrenskraft är inte något väldefinierat analytiskt begrepp i 
ekonomisk teori.  

Sveriges ekonomi har under de senaste 120 åren genomgått en fortgående omvandling, 
med gradvisa strukturförändringar. Följden har blivit en utdragen och enastående tillväxt i 
landets BNP och inkomstnivå per invånare. Detta var en fråga som upptog den svenske 
nationalekonomin Gustav Cassel, kanske världens mest kände ekonom i början av 1900-
talet. För Cassel var framåtskridandet (den långsiktiga tillväxten) nationalekonomins mest 
väsentliga fråga. Han eftersträvade 3 procents årlig real tillväxt, det vill säga en 
fördubbling varje kvartsekel. I Cassels anda kan vi sluta oss till att en öppen ekonomi som 
växer långsiktigt också uppvisar konkurrenskraft.  

2.1.1 Länders kontra företags konkurrenskraft 
Internationell konkurrenskraft har med andra ord bäring på hur väl företag lokaliserade i 
Sverige kan skapa värden som är attraktiva för konsumenter i andra länder. Men många 
ekonomer menar att det finns en problematik i att använda begreppet konkurrenskraft när 
man talar om nationers ekonomiska utveckling. Anledningen är att ordet lätt låter sig 
användas i samma betydelse som man använder begreppet om företags konkurrens på 
marknader. Ekonomen Paul Krugman tog i en artikel upp en kritik mot ett sådant 
användande redan 1994.8  

Det är en skillnad mellan att vara ett företag på en marknad och ett land som Sverige. 
Pepsi-Cola och Coca-Cola är konkurrenter som företag på marknaden för läskedrycker. 
Om det ena företaget vinner marknadsandelar tack vare en ny produkt som appellerar till 
konsumenterna så innebär detta en förlust för det andra företaget. I marknadsandelstermer 
finns det en konkurrenskraftig ”vinnare” och en konkurrenssvag ”förlorare”.  

För länder, är det andra förhållanden som gäller. Primärt har detta en grund i att länder har 
ekonomiska verksamheter som är mycket mer differentierade än något företag. Detta 
innebär att om det går bra för ett land att sälja sina varor och tjänster till andra länder så 
innebär det även att landet kommer att öka sin efterfrågan på importerade varor vilket leder 
till möjligheter för andra länder att sälja. Mellan länder finns med andra ord inget formellt 

                                                 
7Tack till B Johansson och M Andersson för textförslag till detta avsnitt.  
8 Krugman (1994) 



SVENSK KONKURRENSKRAFT 

14 

nollsummespel som innebär att den enes framgång nödvändigtvis innebär en förlust för 
någon annan.  

Lars Lundberg diskuterar i ett bidrag till Långtidsutredningen 1999 dilemmat att begreppet 
”konkurrenskraft” kan användas utan hänvisning till en specifik definition samt en ofta 
sammanblandning mellan företags konkurrenskraft och vad som kan vara motsvarande 
storhet på nationell nivå.9 

Lundbergs resonemang följer det från Ricardos som redogörs för nedan, att en slutsats är 
att Sverige alltid kommer att vara konkurrenskraftigt inom några områden. Lundberg anför 
att den intressanta frågan är: Inom vilka områden kommer Sverige att vara 
konkurrenskraftigt? Detta perspektiv medför att branschperspektivet blir viktigare än det 
nationella utfallsperspektivet. Eftersom export medför att Sverige kan köpa varor som vi är 
sämre på att tillverka själva, innebär det att ju högre exportvärden vi kan erhålla desto mer 
kan vi köpa. Höga exportvärden kan genereras av ökad efterfrågan på råvaror som finns 
och förädlas i Sverige eller att företag i Sverige producerar varor och tjänster med högt 
förädlingsvärde (i kapitel 3 redovisas mer om konkurrenskraftens innebörd på 
branschnivå). 

Rapporten Finanskrisens effekter på svensk industri (Industrins Ekonomiska Råd 2009) 
konstaterar att begreppet ”konkurrenskraft” inte är entydigt definierat. Man tar upp att det 
ofta rör sig om olika dimensioner om man diskuterar konkurrenskraft på mikronivå det vill 
säga företagsnivå, eller på nationell nivå. Man tar även upp att möjligheten att påverka 
konkurrenskraften är olika beroende på om det är på kort eller lång sikt som avses.  

På kort sikt så är slutsatsen att det är en sammanvägning av pris- och kostnadsförhållanden 
samt produktivitet som är avgörande. På längre sikt instämmer de i Lundbergs bedömning 
att det handlar om att öka produktionskapaciteten det vill säga investeringar i olika former. 

2.1.2 Länders konkurrenskraft som en förmåga att exportera – Ricardos 
perspektiv 

I en öppen ekonomi finns möjligheter till specialisering på de produktionsområden där 
företagen har gynnsamma förutsättningar att producera till priser som gör att produktionen 
kan avsättas inom landet och på andra länders marknader. På områden där landets ekonomi 
inte är specialiserad ger exportinkomsterna möjlighet att importera berörda produkter. 
Teoribildning går tillbaka till engelsmannen David Ricardo som vid 1800-talets början 
förklarar den beskrivna specialiseringen på följande sätt: 

Ett land kan med fördel specialisera sig på produktion av produkter där produktiviteten 
är hög och samtidigt importera produkter, vars produktion i landet har låg 
produktivitet.10 

Ricardos modell är modern i den meningen att den förklarar ett lands exportspecialisering 
med teknologiska försteg inom de produktområden, där landet har ett exportöverskott. Det 
gör att teknologiska försteg kan kopplas samman med genomförda innovationer. 

                                                 
9 Bilaga 5 till LU99 
10 Ricardos texter finns på internet se till exempel 
http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP2a.html#Ch.7,%20On%20Foreign%20Trade 
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Den mest självklara grunden till exportspecialisering är när företagen i ett land har tillgång 
till naturresurser som vattenkraft, skogsråvara, oljefält och gruvor med mera. Ricardos idé 
om tekniska försteg omfattar följande faktorer: 

• Skicklighet hos arbetskraft och företag inom avgränsade typer av produktion, där 
skickligheten eller färdigheten över tiden utvecklats genom ackumulering av 
erfarenhetskunskap. 

• Utbildningsbaserad kunskap hos arbetskraften. 

• Företagens teknologi baserad på egen FoU, inköpta teknik- och produktkunskaper och 
imitation. 

Teknologiska kunskapsförsteg av ovanstående slag kan sedan förstärkas genom (i) intern 
skalekonomi hos varje företag som ger incitament till specialisering inom specifika 
produktområden, (ii) extern skalekonomi som innebär att produktiviteten kan höjas när 
flera företag som är verksamma inom likartade produktområden är samlokaliserade och 
därmed kan stimulera varandra till att förbättra rutiner och produktattribut. Möjligheten för 
företag att specialisera sig stegras i en globaliserad ekonomi där hushåll, företag och andra 
aktörer har en efterfrågan med ”passion för mångfald”. 

2.2 Konkurrenskraftsmått – ett relativt styrkebesked 
I rapporten från Industrins ekonomiska råd väljer man att inte sammanställa Sveriges 
konkurrenskraft i ett mått. Rapporten redogör för en mängd övergripande mått på viktiga 
ekonomiska storheter. Dessa redovisas både för Sverige, OECD som helhet men även för 
många länder samtidigt. Fördelen men denna typ av redovisning är att läsaren själv kan 
göra en egen bedömning av all information som läggs fram. Nackdelen är att det är svårt 
att bedöma Sveriges utveckling gentemot någon form av medelvärde av konkurrentländer. 
Utan att egentligen ifrågasätta andra former av att skildra utvecklingen av Sveriges 
konkurrenskraft presenteras nedan några utfallsmått på konkurrenskraft. 

OECD beskriver begreppet ”competitiveness” för länder med följande ord: 11 

…the degree to which a country can, under free and fair market conditions, produce 
goods and services which meet the test of international markets, while simultaneously 
maintaining and expanding the real incomes of its people over the long term. 

Begreppet konkurrenskraft inbegriper dels en jämförelse, ”the degree”, med någon 
annan/några andra dels att man valt ut en särskild målvariabel att jämföra med. OECD-
citatet anger att inkomster i någon form är relevant. 

I sin rapport 2007 om att förstå och mäta konkurrenskraft sammanfattade ITPS sin syn på 
ett mått på konkurrenskraft på följande vis:12   

1. Konkurrenskraft är ett relativt mått, det vill säga kraft i tävlan eller i konkurrens med 
andra. 

2. På nationell nivå ska utfallet av konkurrensen mätas i relation till konkurrentländer det 
vill säga länder med liknande ekonomisk struktur (de facto våra stora handelspartners). 

3. Konkurrenskraften syftar till en ökning av nyttigheter, mätt som en ökning av 
inkomsterna i relation till andra. 

                                                 
11 OECD (1994). Sid 18 
12 ITPS 2007 sid 21 
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4. Konkurrensen sker på en marknad (där nationen inte är representerad). 

5. De potentiellt tävlande enheterna utgörs av den arbetsföra befolkningen. 

Med utgångspunkt i detta görs följande tolkning av begreppet konkurrenskraft:13 

Enhet X förmåga att generera nyttigheter (inkomst) på en marknad i förhållande till enhet 
Y. 

Nationers konkurrenskraft är endast ett statistiskt aggregat där definitionen blir: 

Summan av nation A:s alla enheters förmåga att generera nyttigheter (inkomster) på en 
marknad i förhållande till summan av den jämförbara nationen B:s alla enheters förmåga 
att generera nyttigheter (inkomster) på en marknad.   

ITPS menade att ett konkurrenskraftsmått måste kunna beskriva denna förmåga på ett så 
relevant sätt som möjligt. Diskussionen om konkurrenskraft är inte ny. Redan på 1970-talet 
diskuterade Gunnar Eliasson hur begreppet konkurrenskraft (i betydelsen competitiveness) 
kunde överföras från företagsnivå till nationsnivå och redan här identifierades inkomster 
som ett relevant mått.14 Assar Lindbeck använder sig inte av begreppet konkurrenskraft i 
sitt bidrag till boken Tillväxt och ekonomisk politik i slutet av 1990-talet, men diskuterar 
hur jämförelser med andra länder lämpligen bör göras.  

En bättre indikator på ett lands inkomstnivå (än BNP, Tillväxtanalys kommentar) är 
därför bruttonationalinkomsten, BNI. I motsats till BNP ingår där både nettot av 
ränteinkomster från utlandet och nettot av hemsända inkomster från arbete i andra 
länder. (sid 42) 

Vidare menar Lindbeck att: 

När det gäller arbetsproduktiviteten i samhällsekonomin som helhet, snarare än i 
enskilda företag, är därför möjlighen BNP per person i arbetsför ålder ett mindre 
dåligt mått. Då undviker man att utslagning av arbetskraft, dvs. en minskning av 
nämnaren i kvoten mellan produktion och insats av arbetskraft, eventuellt registreras 
som ökad produktivitet. Man tar därvid också automatiskt hänsyn till att antalet 
ålderspensionärer skiljer sig mellan länder (s 59) 

När ITPS fick uppdraget att föreslå en indikator på nationell konkurrenskraft landande man 
väldigt nära Lindbecks rekommendationer.15  

Punkterna ett och två ovan understryker betydelsen vad man jämför med. Här anför man 
att det är av störst betydelse att jämföra med de länder (geografiska områden) som Sverige 
är mest lika med. I ITPS rapport (såväl som i föreliggande rapport) utgörs dessa av 
Tyskland, Storbritannien, USA, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland, Frankrike, 
Belgien, Italien, Japan, Schweiz, Kanada och Österrike. Dessa är relevanta att jämföra sig 
med när det gäller den nationella nivån. Förflyttas analysen till en lägre nivå (bransch) kan 
andra länder vara relevanta. Nämnda länders marknader omfattar cirka 68 procent av 
Sveriges totala export. Andelen har minskat sedan tidigt 1990-tal då den var över 72 
procent. Detta indikerar att urvalet av länder att jämföra Sverige med ständigt bör 

                                                 
13 ITPS (2007) sid 21 
14Se Eliasson (1972)  
15 Tyvärr förbisåg ITPS Lindbeck bidrag och refererade inte till detta vilket är korrigerat nu. 
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omprövas. Förmodligen är det relevant att byta ut Österrike mot Kina i en kommande 
uppdatering.16 

Uppgiften för ITPS rapport var att härleda en indikator för utfallet av konkurrenskraften. I 
figur 1 återges ITPS förslag på indikator, bruttonationalinkomsten (BNI) relativt antalet i 
den arbetsföra befolkningen, där Sverige jämförs med 14 konkurrentländer som är ”lika” 
Sverige. 

ITPS diskuterar problemet kring om det är inkomst eller produktion som jämförelsen bör 
ske utifrån.17 Företag som äger produktionsanläggningar i andra länder och gör 
vinsthemtagningar är inkluderade i konkurrensmått som baseras på BNI. Här är det alltså 
själva ägandet som medför inkomsten. På samma sätt så medför BNI att de inkomster som 
personer som arbetar i Sverige tjänar inte räknas in om inkomsterna skickas till anhöriga 
utomlands. BNP å andra sidan betonar regionen Sverige som produktionsområde och kan 
därför sägas vara mer relevant i andra avseenden som utgångspunkt för att följa Sveriges 
konkurrenskraft. 

I föreliggande rapport är slutsatsen att både produktion och inkomst är relevanta att studera 
med avseende på konkurrenskraft då utvecklingen faktiskt skiljer sig mellan dessa begrepp 
(se figur 1 nedan). Följer man resonemanget hos Lindbeck (1999) ovan och ITPS (2007) 
bör man standardisera konkurrensmåttet på befolkningen i arbetsför ålder. Tillgången på 
statistisk begränsar denna till befolkningens i åldrarna 15 till 64 år. Jämförelsen bygger på 
ett antagande att alla inom detta åldersintervall är möjliga resurser för att skapa inkomster 
eller bidra till produktionen.18  

Konkurrenskraftsmåttet har följande form: 

(F1) 100*)1564/(*/
1564_

14

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ iii

Sve

Sve popBNIw
Pop

BNI
 

I formeln ovan är real BNI utfallsmått för konkurrenskraft. Om istället produktion studeras 
så ersätts denna med real BNP.19  

I syfte att kunna värdera skillnaden i konkurrenskraft används arbetsför befolkning i båda 
fallen. I formeln anges även att nämnaren multipliceras med en vikt wi som bestämmer hur 
stor andel av summan som det enskilda jämförelselandet skall bidra till. I detta fall har 
Sveriges exportandelar för år 1998 till de utvalda länderna fått bestämma storleken på wi 
Ett konkurrentlands betydelse för summan i nämnaren i F1 bestäms alltså av tidigare 
realiserad försäljning till detta land (se tabell bilaga 3).20  

                                                 
16 ITPS (2007b) är en rapport som särskilt behandlar den ökade konkurrensen från just Kina. 
17 ITPS (2007) sid 49-64 
18 ITPS valde slutligen att jämföra Sverige med elva länder då tre länder inte hade uppgifter för en 
så lång tidsserie som ITPS ville återge. I föreliggande rapport finns inte detta problem då endast 
utvecklingen sedan 1990 återges. 
19 Real BNI beräknas med en prisdeflator som hämtas från prisutvecklingen i konsumtionsled. Real 
BNP prisdeflateras med produktionsprisindex som tar hänsyn till volymförändringar. I real BNI 
integreras förändringar i bytesförhållandet (tot) vilket leder till ett annat utseende på tidsserien än 
Real BNP. För internationell jämförelse justeras BNI och BNP för skilda prisnivåer mellan länder i 
via PPP-standardisering (purchase power parities), se Konjunkturinstitutet (2005)   
20 I det fall som w skulle sätta till 1 och vara lika stor för samtliga länder så bygger detta på ett 
antagande av landets totala BNI som en möjlig marknad för svensk export. I ett sådant alternativ 
skulle USA dominera nämnaren. 
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I figur 1 är fyra tidsserier inritade, förutom de två konkurrensmåtten nämnda ovan med 
avseende på produktion (BNP) och inkomst (BNI) så är Riksbankens index för kronans 
värde det så kallade TCW-indexet inkluderat.21 Slutligen är även ett index inritat för 
Sveriges bytesförhållande med omvärlden vilket konstrueras av ett aggregerat index av 
kvalitetsneutrala exportpriser och motsvarande importpriser. Detta kallas även ”terms-of-
trade”. 

Då alla index i figuren är kvoter mellan Sverige och omvärlden så kan de tolkas så att 
värdet 100 på skalan i figuren anger att det svenska värdet är lika stort som omvärldens.  

För BNI, BNP och bytesförhållandet gäller att en ökning av index betyder att svensk 
inkomst, produktion och exportpriser ökar i jämförelse med omvärlden. För indexet över 
kronkursens utveckling innebär däremot en ökning av index en försämring av kronkursen. 
TCW-index har 18 november 1992 - dagen före kronan beslutades vara rörlig på 
valutamarknaden - som bastidpunkt (TCW=100). I figuren nedan som baseras på årsdata är 
hela 1992 bastidpunkt för detta index.  

Med avseende på konkurrenskraftsmåtten framgår det att Sverige förlorade i 
konkurrenskraft i periodens början, inkomster och produktion sjönk kraftigt. Perioden 
framtill idag visar på ett återtagande av konkurrenskraft till ungefär samma nivå som 
aggregatet av konkurrentländer innehar. Sverige har alltså lyckats stärka sin 
konkurrenskraft med avseende på både inkomst och produktion under perioden.  

I figur 1 finns data fram till 2008 och endast en kort historisk reflektion kan göras över det 
svenska utfallet i förhållande till de identifierade konkurrentländerna. När figur 1 tolkas är 
det viktigt att känna till den dramatiska effekt som det tidiga 90-talets kris hade på Sverige. 
Jonung (1994) har beskrivit det som att när andra länder hade en kris så hade Sverige tre; 
finanskris, kostnadskris och budgetkris. För Sveriges del medförde det tidiga 1990-talets 
kris ett BNP-fall, dels på grund av den minskade industriproduktionen, dels på grund av 
kronans värde relativt omvärlden sjönk med över 20 procent. Den minskade industri-
produktionen medförde ett omfattande friställande av arbetskraft.  

I figuren är Riksbankens TCW-index inritat där kurvan stiger kraftigt (vilket i detta index 
innebär en försämrad kronkurs) i slutet av 1992 när den svenska kronan förklaras vara 
rörlig i förhållande till andra valutor. Det initiala prisfallet på kronan och industrins låga 
produktion det vill säga låga kapacitetsutnyttjande gav möjligheterna för den exportledda 
tillväxt som kännetecknar resten av 1990-talet. 

Kronans värde svänger dock kraftigt under 1990-talet. Efter den initiala försämringen 
återtas något av värdeförlusten men finanskrisen i Asien 1997 och sedan IT-krisen 2000 får 
konsekvensen att den svenska kronas TCW värde, under 2000-talet, etableras på en nivå 25 
procent lägre än den kurs den hade när 1990-talet inleddes. De globala kriserna har också 
inflytande på produktionen. En tolkning av serierna är att en hög variation i kronkursen 
inte är gynnsamt för produktionen eller inkomsterna. Produktionen minskar i fler fall när 
kronkursen försämras. Det först efter 2002 när kronkursen blir mer stabil (det vill säga inga 
globala kriser) som båda konkurrenskraftmåtten får en samtidig positiv utveckling. 

                                                 
21 TCW som står för Total Competitiveness Weights, TCW är ett geometriskt index och vikterna 
bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar 
hänsyn till såväl export, import- som "tredje lands-effekter". Vikterna beräknas av IMF 
(www.riksbank.se) 
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BNI respektive BNP är utfallsvariabler de anger hur det har gått. Vad gången tid har att 
säga om framtiden är en ständig utmaning. I tider av stabilitet är framskrivning av en trend 
den mest troliga utvecklingen i det korta perspektivet. I tidpunkter av kris blir 
trenduppskattningar mer känsliga. Samtliga ekonomiska expertorganisationer hade fel i 
sina prognoser 2008. Både Europeiska Centralbanken och Sveriges Riksbank tillhör de 
som tog beslut som var kontraproduktiva till krisen så sent som augusti och september 
2008.22 Finanskrisen i slutet av 2008 medförde ånyo försvagningar av kronan som inte 
syns i diagrammet men av samma amplitud som under IT-krisen. Det är ännu för tidigt att 
dra några slutsatser kring hur ens år 2010 kan utvecklas.  
Figur 1 Index över konkurrenskraft med avseende på real inkomst (BNI) och real produktion (BNP) samt 
kronkursutveckling (TCW) och bytesförhållande (ToT) 23 24 
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22 Industrins Ekonomiska Råd (2009) 
23 Källor till bilden är OECD (stats.oecd.org Se filken National accounts) samt egna beräkningar. 
För använda vikter se bilaga 3. 
24 Not: Y-axeln börjar inte på noll i syfte att tydliggöra förändringarna.  
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I figur 2 nedan återges BNP-måttet uppdelat för några av länderna. Av figuren framgår att 
Norge och USA har en särställning. Norge har under tiden fått erfara högre oljepriser som 
förstärkt landets BNP. En förklaring som brukar anföras när det gäller skillnaden i 
produktion i jämförelse med USA är att man där arbetar fler timmar om året. Detta är 
korrekt, av tabell 1 går det att utläsa att i USA arbetar man cirka 10 procent fler 
arbetstimmar än vad som görs i Sverige. Trots detta går det att dra slutsatsen att man i 
USA verkar få ut mer per arbetsinsats då skillnaden i produktionsmåttet är större än 10 
procentenheter. Sverige har lyckats bättre gentemot de europeiska länderna. Sedan 2001 
har produktionsmåttet visat på fördel Sverige men bara fram till 2005 då utvecklingen för 
framför allt Nederländerna och Tyskland medför förlorad konkurrenskraft för Sverige.  
Figur 2 Konkurrenskraft med avseende på produktion för ett antal konkurrentländer 25 

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

BNP Sve vs USA Sve vs Tysk Sve vs DK Sve-No
Sve vs Fi Sve vs Ne Sv-UK BNP1564  

 

                                                 
25 Not: Y-axeln börjar inte på noll i syfte att tydliggöra förändringarna. 
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Tabell 1 Antalet arbetstimmar per person i åldersgruppen 15-64 år och utveckling av antalet arbetstimmar 
mellan 1990 och 2008 i procent 

 

Antal 
timmar 

2008 

Förändring 
sedan 
1990* 

Österrike 1 084 -9,2
Belgien 965 1,0
Kanada 1 247 1,1
Danmark 1 170 6,2
Finland 1 145 -9,3
Frankrike 998 -7,9
Tyskland* 1 051 -5,4
Italien 963 4,8
Japan 1 385 -8,3
Nederländerna 1 028 8,3
Norge 1 065 -1,8
Schweiz 1 328 -9,5
Storbritannien 1 155 -6,2
USA 1 335 -2,8
Sverige 1 195 -9,7

Källa: OECD och egna beräkningars 
*Tyskland data från 1991 på grund av återföreningen 

2.3 Konkurrenskraft och utrikeshandel 
Flera indikatorer på ”internationell/nationell konkurrenskraft” används. Betonar man 
”internationell” ligger det nära till hands att utrikeshandel står i fokus. Är Sveriges andelar 
av världens utrikeshandel en indikator på konkurrenskraft? 

I den statliga utredningen Export och internationalisering (SOU:2008:80) görs en genom-
gång av Sveriges andelar av utrikeshandeln. Dilemmat är att det inte är lätt att utifrån 
aggregerade utrikeshandelsdata förstå vad som händer. Å ena sidan anger data att export 
och import som andel av BNP har ökat över tiden. Den förändring som föranledde 
ökningen av andelen på 1970-talet förklaras av ökningen av priset på importerad olja som 
sedan påverkar exportpriserna. I början av 1990-talet ökar andelen igen till att idag vara 
lika stor som Sveriges BNP. Storleken på handeln överskattas lätt då denna mäts i 
försäljningsnivåer det vill säga värdet på insatsfaktorer är medtaget. BNP utgörs däremot 
av summan av förädlingsvärden det vill säga insatsvaror är inte medtagna. Utvecklingen 
på kurvan förklarar Ekholm (och Globaliseringsrådet) med att kostnaderna för handel 
minskat. Ekholm (2008) anför att evidens finns att marginella kostnadsminskningar för 
handel kan leda till en omfattande strukturförändring av internationella företags 
organisering av produktionen, vilket föranlett så kallad outsourcing (produktions förläggs 
till externa leverantörer) och offshoring (produktion lokaliseras till ett annat land). 
Teknikutveckling och då framförallt inom kommunikationsteknologi har i sin tur 
möjliggjort en utveckling av logistik (transportorganisation) som samverkat med 
omstrukturering av produktionens organisering. Underleverantörer i olika länder 
transporterar gradvis alltmer förädlade produkter till monteringsanläggningar ofta i något 
annat land än det land underleverantören är verksam. När denna typ av handeln summeras 
blir dubbelräkningen omfattande då graden av förädling inte redovisas.  
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2.3.1 Sveriges export av varor och tjänster 
Under perioden 1950-1970 utgjorde exporten i Sverige i genomsnitt mindre än 25 procent 
av BNP. Som visas i figur 3 ökade exportandelen därefter starkt från 1970-talets början 
fram till mitten av 1980-talet då exportandelen översteg 35 procent. Under de senaste 20 
åren har exporten vuxit avsevärt snabbare än BNP och uppgick 2007 till mer än 50 procent 
av BNP. En särskild observation är att exportöverskottet i figur 3 är markant högre mellan 
1992 och 2007 än under fyrtioårsperioden 1950-1990. 

Den utveckling som beskrivs i figuren är ett uttryck för att en allt större andel av svensk 
produktion är utsatt för internationell konkurrens, både genom en omfattande import och 
genom ett exportflöde som förmår att konkurrera i ett internationellt sammanhang. Under 
senare år har tjänsternas andel av exporten ökat kraftigt, där många av dessa kan betecknas 
som kunskapstjänster och där andra omfattar transporttjänster. I fasta priser ökade 
tjänsteexporten med 9 procent årligen mellan 1995 och 2008 (Gozzo, 2009), samtidigt som 
varuexporten ökade med 5,7 procent. De komponenter av tjänsteexporten som ökat 
snabbast är data- och informationstjänster, licenser och royalties, resevaluta och övriga 
affärstjänster (se även SOU2008:90). 
Figur 3 Exportens och importens andel av BNP mellan 1950 och 200726 

2.3.2 Beräkning av världsexportandel 
Den utveckling som beskrivs i figur 3 återpeglar en kraftig internationalisering av den 
svenska ekonomin från 1993 och fram till idag och det går att hävda att exportens höga 
andel av BNP under senare år gör att denna kan vara en relevant indikator på internationell 
konkurrenskraft. Men exporten har vuxit snabbare än BNP i världen som helhet, vilket 
betyder att exporten vuxit snabbare än BNP i många länder. En relevant fråga är därför om 
Sveriges andel av världens exportmarknad förändrats över tiden. 

                                                 
26 Källa: Nationalräkenskaperna och SCB, se även Ekholm (2008). 
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Den svenska exportens andel av världsexporten kan beräknas genom att först ta fram 
värdet av den svenska exporten till resten av världen. Detta exportvärde kan betecknas som 

sx . Det samlade värdet av OECD-ländernas export till hela världen anges på motsvarande 
sätt med OECDx . Detta värde utgör en huvuddel av hela världens export. Sveriges 
världsexportandel, V, blir då:  

(F1) V = sx / OECDx  = Total export  från Sverige
Total export  från OECD

 

Värdet på V beskrivs i figur 4 för perioden 1962-2008. Figuren visar att den svenska 
andelen under 46 år har minskat gradvis till en nivå strax under 1,5 procent. Andelen faller 
särskilt under 1970-talet, som samtidigt är en period när exportens andel av BNP växer på 
ett markerat sätt. 
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Figur 4 Svensk varuexports andel av OECD:s varuexport under perioden 1962-2008 
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Mönstret i figur 4 beskrivs ibland som en utvecklingsbana där Sveriges export får en 
gradvis sjunkande marknadsandel. Kan den sjunkande andelen tas till intäkt till att svenskt 
näringsliv har förlorat i konkurrenskraft? Det finns ett antal kommentarer, snarare än svar, 
till den ställda frågan: 

• Som betonas i formel (F1) är värdet på V beroende både av täljare och nämnare. 
Täljaren har vuxit särskilt snabbt under perioden efter 1990. Men nämnaren har vuxit 
ändå snabbare. 

• Mellan 1995 och 2007 var varuexporten från Sverige drygt tio procentenheter större än 
motsvarande varuimport. 

• Efter 1995 växer Sveriges tjänsteexport betydligt snabbare än landets varuexport 
(Gozzo, 2009). 

• Mellan 1997 och 2008 ökar Sveriges tjänsteexport snabbare än för ett antal jämförbara 
OECD-länder. 

• Tillväxten av världsexporten förklaras till en betydande del av att förändrade 
produktionsmönster (global värdekedja) men även att nya (och stora) länder har blivit 
aktiva exportörer efter 1990. Konkurrenskraft mätt som andelar av världsmarknaden 
har försämrats som indikator på exportutveckling. 

Analyser av utrikeshandelsandelar på aggregerad nivå ger vid handen en motsägelsefull 
bild. Å ena sidan får Sverige en allt mindre världsmarknadsandel, att detta varit en trend 
ända sedan 1950 kan verka som en klen tröst men indikerar att problemet ligger mer i att 
när världsmarknaden växer så verkar alla länder som var etablerade från början erfara en 
minskning i sin andel. Att fokusera på andel kan också kritiseras för att fastna i ett 
nollsummetänkande. De facto har Sveriges exportvärde ökat över tiden vilket medfört en 
ökning av konsumtionen av importvaror som vi själva inte skulle kunna ha producerat lika 
effektivt. I nästa kapitel kommer därför en alternativ ansats att beskrivas till hur man kan 
studera konkurrenskraftutvecklingen i Sveriges exportnäringar. 

2.4 Bytesförhållande, arbetsproduktivitet och relativ 
enhetsarbetskostnad 

Tre andra mått som används för att förklara utvecklingen på makronivå med bäring på 
konkurrenskraft på kort sikt är bytesförhållandet, arbetsproduktiviteten och kostnaden för 
arbetskraften. I detta avsnitt återges statistiken över dessa mått fram till 2008.  

Bytesförhållandet – terms-of-trade 
Bytesförhållande eller terms of trade anger de svenska importpriserna i förhållande till de 
totala importpriserna. I allmänhet gäller att om ett land kan sälja till höga priser och köpa 
till låga priser är detta ett tecken på att landet specialiserat sig på produkter där de kan ta 
mer betalt. En positivt lutande kurva över bytesförhållande skulle därför kunna vara en 
indikator på ambitionen att öka förädlingsvärdena i produktionen. I figur 5 syns 
utvecklingen av det svenska bytesförhållandet de senaste 18 åren markerat med den svarta 
linjen. Denna har en negativ lutning vilket är åt ”fel” håll om resonemanget ovan är 
korrekt. Jacobsson och Håkansson (2006) analyserade förhållandet närmare genom att 
studera prisutveckling för olika aggregat av produktgrupper.27 De konstaterade att den 

                                                 
27 Produktnomenklaturen -SPIN på två-ställig nivå 
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negativt lutande kurvan över bytesförhållande under 1990-talet kunde förklaras av 
prisutvecklingen i tre produktaggregat:  

• Petroleumprodukter  

• Telekomprodukter 

• Fordon 

Petroleumprodukter påverkar bytesförhållandet framförallt genom de trendmässiga 
ökningarna i oljepriset under den senaste 18 åren. Den övre kurvan i figur 3 anger 
importpriser för samtliga utvinningsprodukter plus övriga tillverkade varor (C+D import). 
Eftersom denna kurva ligger över motsvarande exportpriskurva (C+D export) får 
bytesförhållandet det utseende som uppvisas av den nedersta kurvan i figuren. 
Petroleumprodukters prisutveckling är dock inte tillräckligt för att eliminera den negativa 
utvecklingen av bytesförhållandet.  
Figur 5 Exportpriser och importprisutveckling 1990=10028 
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Källa: SCB  

Den största förklaringen till den negativa utvecklingen ligger dock i prisutvecklingen av 
telekomprodukter. Jacobsson och Håkansson anför att det i det här fallet är svårt att dra 
slutsatsen att bytesförhållandet verkligen uppvisar en korrekt bild av utvecklingen. 
Telekomprodukter kännetecknas under de senaste 18 åren av att ha genomgått en 
kontinuerlig och snabb teknisk utveckling. I dessa fall är det svårt att fånga upp 
kvalitetsskillnader på ett adekvat sätt i de prisindex som ligger till grund för statistiken för 
bytesförhållandet. För telekomprodukter har volymerna ökat i samma omfattning som 
priserna vilket anger att produktiviteten har ökat väsentligt för denna industrigren. 

                                                 
28Källa SCB, notera att y-axel inte börjar på noll. 
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Jacobsson och Håkansson anger även att olika länder behandlar kvalitetsförändringar på 
olika sätt vilket medför att förändrade positioner i värdekedjan egentligen är ett resultat av 
otillfredsställande statistiska indikatorer. I nästa kapitel diskuteras hur man kan använda 
pris och volyminformation från utrikeshandelsstatistiken ur ett annat perspektiv än utifrån 
bytesförhållande.29 Jacobsson och Håkanssons analys visar på hur betydelsefullt det är att 
granska statistik för att finna förklaringar. Man finner att även om man exkluderar 
telekomprodukternas priser så ligger Sverige efter i bytesförhållande gentemot viktiga 
handelspartners. Jacobsson och Håkansson anför dock att undantar man dessa två sektorers 
prisutveckling leder det ändå inte till ett eliminerande av det faktum att svenska 
exportpriser är lägre än importpriserna. De svenska motorfordonsföretagen har inte lyckats 
att höja sina priser i motsvarande grad som priserna ökat för de fordon som Sverige 
importerar vilket bidrar till bytesförhållandets utseende.30 

En faktor som Jacobsson och Håkansson tar upp är den svenska kronans trendmässiga 
försämring. Kronkursen i form av Riksbankens TCW-index är inlagt och visar att framtill 
IT-krisen är det troligt att kronkursen utveckling samvarierar med försämringen av 
bytesförhållandet. Den nuvarande försämringen av kronans värde och hur detta påverkar 
bytesförhållandet är dock för tidigt att uttala sig om. 

Arbetsproduktivitet 
Arbetsproduktiviteten, det vill säga produktionen per arbetad timme, är en annan faktor 
som kan förklara utvecklingen av produktion och inkomster på makronivå. I figur 6 
åskådliggörs hur Sveriges arbetsproduktivitet har utvecklats i relation till de utvalda 
konkurrentländerna. För samtliga linjer i figuren gäller att om linjen ligger ovanför 100-
nivån har Sverige en högre arbetsproduktivitet per timme i gemensam valuta. Den tjocka 
svarta linjen i figur 6 visar utvecklingen mot 13 länder sammantaget (Österrike exkl.) Här 
framgår att Sverige har haft en motsvarande utveckling som våra konkurrentländer men 
legat sammantaget strax under i arbetsproduktivitetsnivå. I huvudsak har utvecklingen varit 
liknande de övriga länderna sedan 1993 utom för Storbritannien (sve-uk) och USA (sve-
us) gentemot vilka Sverige trendmässigt förlorat i arbetsproduktivitet framtill IT-krisen 
2001 där denna utveckling bröts. 

                                                 
29 Bytesförhållandet är ett index som summerar prisutvecklingen för en mängd olika varor. För att 
kunna lägga ihop äpplen och bananer härleder man en så kallad kvalitetsneutralutveckling av 
priser. Detta är en förutsättning för att man i senare led i nationalräkenskaperna skall kunna skilja 
mellan om förändringar i värden baseras på rena volymförändringar eller om de beror på 
prisförändringar. Innan man utvecklad denna teknik hade man svårare att få validitet i BNP-data 
(se till exempel Kravis &Lipsey 1971). 
30 Se ITPS(2009) för en annan typ av ansats för att analysera konkurrens på sektorsnivå. 
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Figur 6 Arbetsproduktivitet 1990 – 2008. Sverige i jämförelse med konkurrentländer31 
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Relativ enhetsarbetskostnad 
Priset på arbetskraft har länge förts fram som en faktor som påverkar Sveriges möjligheter 
att konkurrera. Ett sätt att föra samman både relationen till omvärlden i form av 
bytesförhållandet och arbetsproduktiviteten är att beräkna den så kallade relativa 
enhetsarbetskostnaden. Detta är helt enkelt kvoten av arbetskostnaderna och produktionens 
volymindex. När man omvandlar värdet till en gemensam valuta kallas det relativ 
enhetsarbetskostnad (relative unit labor cost, RULC). I figur 7 nedan återges index för 
några konkurrentländer med avseende på RULC. Figuren är konstruerad för att kunna 
jämföra förändring över tiden inte nivåer. Man ser av figuren att Sveriges kostnader för 
arbete trendmässigt har fallit.  

Även här har utvecklingen av kronkursen med all säkerhet spelat en roll. Industrins 
ekonomiska råd anför att det är svårt att dra några enkla slutsatser hur den svenska 
industrin påverkas av kronkursen. I princip gynnar en försämring av kursen företag som 
baserar sin export på inhemska råvaror till exempel skogsindustrin och gruvindustrin men 
även de företag som förädlar svenska råvaror är gynnade. Företag som har ett högt 
importinnehåll riskerar dock att få det svårare om förädlingsgraden inte kan upprätthållas. 
Här är nog förklaringen till svårigheterna för fordonsindustrin som i större omfattning 
ingår som en länk i en global värdekedja med relativt stort importinnehåll som alltså ökar i 

                                                 
31 Källa: OECD stats.oecd.org exportviktat. Österrike är exkluderat på grund av brist på data. 
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pris när kronkursen går ned. Om kronkursen betraktas som osäker så ökar svenska företags 
kostnader med anledning av valutasäkringar. 
Figur 7 Relativ enhetsarbetskostnadsutveckling i Sverige och några konkurrentländer32 

 

2.5 Slutsatser 
I detta kapitel har Tillväxtanalys redogjort för utvecklingen av några indikatorer som ofta 
nämns i samband med önskan att sammanfatta Sveriges konkurrenskraft. Några av 
indikatorerna nämns också explicit i Tillväxtanalys regeringsuppdrag. Det huvudsakliga 
mönstret och det senaste årets utveckling anges punktvis för respektive indikator.  

• Inkomstindikatorn (med avseende på real BNI) visar att Sverige i förhållande till 
14 konkurrentländer sedan 1992 haft en något lägre inkomst per person i arbetsför 
ålder. Efter 2001 har den utvecklingen brutits och Sverige kom 2007 upp i samma 
inkomstnivå som aggregatet av konkurrentländer. Under 2008 har utvecklingen 
dock vänt nedåt igen. 

• Produktionsindikatorn (real BNP) visar istället att en positiv utveckling tar fart 
redan 1998 där Sverige från att ha legat lägre i produktion ökar denna mer än 
konkurrentländerna för att mellan 2004 och 2006 ha en större produktion än 
konkurrenterna. Sedan 2006 har utvecklingen stagnerat och Sverige närmar sig 
konkurrenternas produktionsnivå. En länderanalys anger att det är framförallt 
gentemot USA och Norge som Sverige har svårt att hävda sig. Sverige har större 
produktion än övriga utvalda konkurrentländer. 

• Efter krisen 1992 och deprecieringen av kronan med strax över 25 procent har 
kronans utveckling i förhållande till andra valutor varit förhållandevis stabil men 
har gradvis försämrats över tiden.  

                                                 
32 Källa: Industrins Ekonomiska råd (2009) 



SVENSK KONKURRENSKRAFT 

29 

• Bytesförhållandet, relationen mellan exportpriser och importpriser, har haft en 
negativ trend sedan 1990. Från år 2000 har importpriserna varit högre än 
exportpriserna. 2007 vändes utvecklingen men importpriserna är fortfarande något 
högre. Huvudsakliga förklaringen till detta har varit prisökningen på olja, 
prissänkningar på telekomprodukter samt kronkursens utveckling eller känslighet. 
Den refererade analysen av bytesförhållanden indikerar ändå att en djupare analys 
av svenska exportpriser bör genomföras. 

• Den Svenska arbetsproduktiviteten har varit något under våra närmaste 
konkurrentländer sedan 1993. Arbetsproduktiviteten konvergerar något över tiden 
då variansen mellan Sverige och viktiga konkurrentländer minskar. USA är här ett 
undantag vilket kan förklaras av dollarkursens utveckling som haft en hög 
variation, över tiden. Arbetsproduktiviteten har varit något större än 
konkurrentländernas under 2005 och 2006 men vänt ned enligt senaste mätpunkten 
2008. 

• Den relativa enhetsarbetskostnaden integrerar utvecklingen av bytesförhållandet 
och arbetsproduktiviteten med löneutvecklingen. Utvecklingen för Sverige och 
Finland skiljer sig från konkurrentländerna i att våra länder har minskande 
kostnader medan övriga länder haft ökande enhetsarbetskostnader sedan 1990. 
Sedan 2006 minskar dock enhetsarbetskostnaderna i stora länder som USA, 
Tyskland och Storbritannien vilket sätter press på Sverige. 

Den återhämtning av konkurrenskraft som Sverige har gjort sedan krisen i början av 1990-
talet har naturligtvis en mångfald av förklaringar.  

Det senaste årets negativa utveckling i förhållande till konkurrentländerna förklaras delvis 
av Sveriges höga beroende av handel med omvärlden. Finanskrisen 2008 spreds sig över 
jordklotet nära nog momentant. Efterfrågan sjönk överallt samtidigt. När detta skrivs är 
finanskrisen formellt över och Sverige och övriga världen lider av att efterfrågan inte 
kommit igång. Produktionsnivåerna hos många företag ligger 20 procent lägre idag än för 
drygt ett år sedan vilket motsvarar nivåer på slutet av 1990-talet.  

Av utvecklingen i indikatorerna ovan följer att Sverige är känsligt för dollarapprecieringar. 
Sveriges relation till USA och Norge enligt BNP-indikatorn och Jacobssons & Håkanssons 
analys av bytesförhållandet pekar på detta. Att kontinuerlig minska oljeberoendet är 
viktigt. Olja är en råvara som handlas i dollar och som utgör en stor andel av importen.  

Jacobsson och Håkansson (2006) visade på att en uppdelning av bytesförhållandet i 
produktkategorier kan ge nya insikter om hur problemen ser ut för Sveriges internationella 
konkurrenskraft. I Tillväxtanalys uppdrag angavs att en analys på branschnivå var 
önskvärd. Några slutsatser för näringspolitiken är dock svårt att dra från denna mer 
övergripande nivå på analys. I nästa kapitel analyserar därför prisutveckling och 
exportutveckling på en mer detaljerad nivå.  
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3 Konkurrenskraft på en lägre nivå - branschnivå 
33 34 

Tillväxtanalys ombads i regeringsuppdraget att belysa hur konkurrenskraften utvecklats på 
branschnivå. I slutet av 2008 framlades utredningen Sveriges export och interna-
tionalisering som diskuterar delar av de frågeställningar om hinder för konkurrenskraften 
som också restes i uppdraget till Tillväxtanalys. Nedan presenteras en metod för hur en 
mer utvecklad branschanalys kan genomföras i syfte att förstå nationell och regional 
konkurrenskraft. I kapitlet presenteras några preliminära empiriska resultat med hjälp av 
metoden. 

3.1 Konkurrenskraft på branschnivå 
Huvudfokuset i Tillväxtanalys uppdrag ligger i att analysera konkurrenskraft på 
disaggregerad nivå. I uppdraget används uttrycket ”branscher” med vilket man vanligen 
brukar åsyfta en avgränsad grupp av verksamheter av likartat slag. Ofta blir ”likartat” 
detsamma som en viss standardisering med avseende på råvarukälla eller typ av 
slutprodukt när det gäller maskiner och apparater. I många analyser används begreppet 
bransch även på väldigt övergripande nivåer som till exempel ”personbilsbranschen”. I 
Sverige inkluderar denna enligt näringsgrensindelningen allt under ”tillverkning av 
personbilar och andra lätta motorfordon” och inbegriper olika produkter som Koenigseggs 
sportbil och Volvos standardbilar. 

Det här kapitlet föreslår hur Sveriges konkurrenskraft på branschnivå kan studeras mer 
detaljerat genom att analysera svenska export- och importdata över perioden 1997-2005. 
Detta datamaterial regleras av internationella överenskommelser och tullmyndigheter i 
framför allt OECD-länder samlar in likartade uppgifter. Inom EU använder man sig av en 
standard för att beskriva vad som passerar gränserna i den så kallade Kombinerade 
Nomenklaturen som omfattar namn på cirka 16 000 varor/produkter. I princip kan man 
säga att varje varunamn i denna nomenklatur motsvarar den mest detaljerade 
”branschinformation” med internationell bäring som finns idag.  

Genom att använda etablerade metoder klassas olika exportprodukter enligt en fin 
fördelning på olika kvalitetsnivåer (se avsnitt 3.4 för hur kvalitet definieras) och sätts i 
relation till produktens exporttillväxt. En bedömning görs huruvida den dominerande 
konkurrensformen för olika produktgrupper kan beskrivas som egenskaps- eller 
priskonkurrens. Framgångsrika och egenskapskonkurrerande produkter är exportprodukter 
där Sverige har ett högt exportpris relativt motsvarande importpris samtidigt som tillväxten 
i exporten är hög.  

Relativpriset och tillväxten av exportprodukter kan teoretiskt kopplas till olika former av 
FoU-ansträngningar. Ett grundläggande antagande för analysen är att utveckling av 
produktegenskaper eller produktkvalitet återspeglas i den pris- och volymtillväxt som kan 
observeras på exportmarknaden. Genom att jämföra pris- och volymutvecklingen mellan 
exportprodukter och importprodukter ges indikationer på varje enskild exportprodukts 
konkurrensförmåga i termer av egenskaps- eller priskonkurrens. Framgångsrik egenskaps-
                                                 
33 Kapitlet är författats av Prof. Börje Johansson och Docent Martin Andersson Ekonomiska 
institutionen, Jönköpings Internationella Högskola. 
34 Kapitlet är en utveckling av en rapport ”Konkurrenskraft och terms of trade” som Börje 
Johansson och Sara Johansson skrev för ITPS räkning 2005. 
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konkurrens är följaktligen ett resultat av innovation i produktledet bland exporterande 
företag medan framgångsrik priskonkurrens kan ses som innovation i processledet av dito 
företag. 

Kapitlet tar upp följande delar: 

• En definition av begreppen pris- och egenskapskonkurrens för att identifiera ett antal 
produkter/produktgrupper som presenteras som "fallstudier".  

• En gruppering svenska exportvaror enligt typ av konkurrens och framgång. 

• En sammanställning som kontrasterar "gasellprodukter", det vill säga snabbväxande 
varor, med varugrupper som kanske inte växer fort men är betydelsefulla för Sveriges 
exportintäkter. 

3.1.1 Konkurrenskraft hos det enskilda företaget 
Även ett företag som har monopol på en marknad konkurrerar med andra företag. 
Försäljningen av företagets produkt konkurrerar med andra företag (som bjuder ut helt 
andra produkter) om kundernas totala budget. Men detta är förstås en svag form av 
konkurrens. Den är ändå intressant att starta med, eftersom företag lägger ner resurser på 
att åstadkomma innovationer just för att uppnå en – åtminstone temporär – 
monopolställning. 

På de flesta marknader producerar företag produkter som är delvis unika i förhållande till 
konkurrenternas produkter. Det betyder att de inblandade företagen bjuder ut 
differentierade produkter. Över tiden förändrar konkurrenterna egenskaperna hos sina 
produkter och genomför åtgärder som påverkar kostnadsnivån. Dessutom tillkommer nya 
företag och helt nya produkter. För att överleva och utvecklas i en sådan miljö kan det 
enskilda företaget vidta fler typer av åtgärder: 

• Företaget kan utveckla nya produktvarianter, det vill säga produkter med nya 
attribut. 

• Företaget kan hitta nya kunder eller kundgrupper och förnya sina säljmetoder. 

• Företaget kan utveckla nya rutiner (ny teknik) som reducerar kostnaderna för 
produktion, leveranskostnader och säljkostnader. När företag hamnar i kris visar 
sig möjligheterna till radikala kostnadssänkningar ofta vara mycket stora. 

Ovanstående förändringar kallas med referens till Joseph Schumpeter för innovationer, 
Schumpeter (1911). För företag som i huvudsak avsätter sin produktion på en 
hemmamarknad behövs innovationer som stärker förmågan att hålla stånd både mot andra 
inhemska producenter och mot konkurrens via importflöden. För fjärrmarknadsföretag 
syns konkurrensförmågan i företagets exportflöden. De mått på konkurrensförmåga som 
presenteras i det följande återspeglar följande mekanismer: 

• Genom produktutveckling kan det enskilda företaget få ett högre pris för sitt utbud, 
jämfört med konkurrenternas pris. 

• Genom produktutveckling kan företaget nå fram till nya kundgrupper så att den 
samlade kvantiteten ökar. 

• Utveckling av produktionsteknik och andra rutiner (processinnovationer) kan 
sänka produktionskostnaderna och möjliggöra att nya produkter kan tillverkas till 
”konkurrenskraftiga priser”.  
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Ny empirisk forskning avseende Sveriges näringsliv visar att företag i huvudsak förbättrar 
sina rutiner (sin teknik) i samband med att nya produktvarianter utvecklas (Nyström, 
2005). Det betyder att innovationer i normalfallet är en kombination av produkt- och 
(produktions)teknikutveckling. 

3.1.2 Konkurrens mellan branscher, produktområden och 
produktvarianter 

När frågan om konkurrenskraft ställs för hela näringsgrenar (eller produktområden) 
tillkommer ytterligare aspekter. En sådan är substitution mellan produktområden. Kunder 
kan flytta sin efterfrågan bort från tryckt information och över till elektroniskt förmedlad 
information, från bostadskonsumtion till konsumtion av fritidsresor eller från hemlagad 
mat till färdiglagad. Sådana förskjutningar ger upphov till produktcykler och exportcykler. 
Sådana förändringsförlopp kan innebära att företag som utvecklar en allt effektivare 
produktion ändå tvingas till en fortsatt sjunkande försäljning. 

Modeller av produktcykler kan ges ungefär följande innebörd: För en näringsgren (eller 
produktområde) där många produkter är nyutvecklade antar man ofta att konkurrensen 
främst bestäms av produkternas egenskaper (attribut). När samma produkter har 
”färdigutvecklats” och blivit standardiserade antas att priset istället blir ett allt viktigare 
konkurrensmedel, vilket ökar betydelsen av kostnadsreduktioner. Med denna analys blir 
det intressant att särskilja följande två former av konkurrens (Johansson, 1993): 

• Egenskapskonkurrens 

• Priskonkurrens 

Vad betyder dessa begrepp för analysen av exportens utveckling? Framgångsrik 
egenskapskonkurrens innebär att både exportvärde och exportpris stiger, medan stark 
priskonkurrens innebär att det relativa exportpriset faller snabbare än vad exportvärdet 
ökar. I det senare fallet går det också att observera vissa varugrupper där såväl exportpris 
som exportvärde faller. Det är typfallet för krympande näringar. I avsnitt 3.6 presenteras 
dessa konkurrensformer lite mer utförligt.  

Den tidigare nämnda Kombinerade nomenklaturen består av en kod på åtta siffror för varje 
varugrupp. Likt näringsgrenindelningen så anger varje position ett tema för varugruppen. I 
den fortsatta analysen används i första hand information om produkter som identifieras på 
8-siffernivå, och dessa kan uppfattas som produktvarianter inom produktområden som 
observeras på 6-ställig och 4-ställig nivå. Figur 8 illustrerar hur en produktvariant på 8-
siffernivå kan hänföras till ett visst produktområde på 6-ställig, 4-ställig och 2-ställig 
nivå.35 Beteckningarna sektor, bransch respektive produktområde samt ”segment” används 
ofta på ett inte helt entydigt sätt.  

                                                 
35 KN står för den Kombinerade Nomenklaturen och är gemensamt för alla EU-länder. Det totala 
antalet varukoder i KN uppgår till cirka 16 000. För att få en känsla för hur fin den 8-ställiga KN-
koden är kan vi exemplifiera med produktkod 87043110. Denna varukod representerar kortfattat 
”motorfordon för godsbefordran: förbränningsmotor med gnisttändning, totalvikt <= 5 ton, 
cylindervolym > 2 800 cm³”.  
Motsvarande kod på 6-ställig nivå: 870431 är Motorfordon för godsbefordran, med 
förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton (exklusive dumprar, 
konstruerade för användning i terräng samt motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705) 
Motsvarande kod på 4-ställig nivå 8704 är: Motorfordon för godsbefordran.  
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Nästa avsnitt (3.2) inleds med analyser av varugrupper på tvåsiffernivå, vilket ger cirka 70 
varugrupper. Var och en av dessa kan uppdelas efter en successivt allt finare indelning, 
vilket ger information för produktområden med en allt precisare definition, det vill säga på 
allt finare nivåer. Den finaste indelningsnivån omfattar nästan 16 000 specifika 
produktområden.36 
Figur 8 Illustration av olika aggregeringsnivåer som tillämpas i rapporten37 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Varugrupper där Sverige har en stor andel av 
världsexportmarknaden 

På samma sätt som i avsnitt 2.3.2 kan Sveriges andel av världsexporten för varugrupp i, 
iV , beräknas på följande sätt: 

 

(F2) iV  = s
ix / OECD

ix  = Total export av varugrupp  från Sverige
Total export av varugrupp  från OECD

i
i  

 

V-värdet för varje varugrupp kan följas i OECD:s databas över världshandeln. I tabell 2 
nedan, redovisas andelen av världsexporten för 13 varugrupper på 2-ställig nivå, med 1963 
som startår. Detta värde varierar en del mellan olika år. För att få bort sådana tillfälliga 
variationer har ett medelvärde beräknats för en sekvens av 10-årsperioder. Med en sådan 
ansats finner man ett antal varugrupper vars V-värde förändras i samma riktning över 
årtiondena.  

Tabell 2 beskriver utvecklingen för ett antal varugrupper som hade ett högt V-värde under 
den första tioårsperioden 1963-1972. Ett alldeles uppenbart mönster i tabellen är att flera 
skogsbaserade varugrupper hade en mycket stor andel av världsexporten under 1960-talet. 
Denna andel har fallit stadigt under hela perioden för pappersmassa, trävaror och papper, 
men inte för varor av trä. 

                                                 
36 Handeln med tjänster redovisas för närvarande i mycket grova kategorier och utelämnas därför 
här. 
37 För företag är ett enskilt ”produktområde” ovan på den finaste nivån alldeles för grov och 
omfattas av flera affärsområden eller affärssegment inom vilket vidareförädling sker i flera steg. 

Aggregerade produktområden: varukoder på 2-ställig nivå (sektor) 

Disaggregerade produktområden: koder på 4-ställig (delsektor) och 
 6-ställig nivå ”branscher” 

Produktvarianter: produktkoder på 8-ställig nivå 
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Tabell 2 Sveriges världsexportandel i procent för utvalda varugrupper 

 1963-1972 1973-1982 1983-1992 1993-2002 

25 Pappersmassa mm 26,6 20,6 13,8 10,3 

24 Trävaror  16,9 13,5 11,4 10,1 

64 Papper, pappersvaror 12,2 12,3 11,6 8,7 

28 Malm och skrot 9,0 5,0 3,8 3,6 

79 Andra transportmedel 5,0 3,2 1,5 1,1 

74 Andra maskiner (ej 
elektriska) 

4,8 4,2 3,7 2,7 

82 Möbler mm 4,5 5,5 4,9 3,5 

67 Järn o stål 4,4 3,5 4,0 4,0 

63 Varor av trä 4,2 5,8 5,8 4,6 

78 Vägfordon 2,7 3,0 2,6 2,0 

76 Apparater för telefoni mm 2,5 4,1 3,3 6,5 

77 Andra elektriska maskiner 2,3 2,4 1,8 1,4 

54 Medicinska produkter 1,3 2,1 3,5 4,1 

Källa: Handelsstatistik från OECD38 

För mer än hälften av varugrupperna i tabell 2 är världsexportandelen avsevärt lägre under 
den sista än under den första perioden. V-värdets reduktion sker också på ett entydigt sätt, 
med fortsatt reduktion under varje period. Två grupper, som är naturresursberoende, har ett 
jämförelsevis oförändrat V-värde över hela perioden. Det gäller grupperna Järn och stål 
samt Varor av trä. Andelen av världsexporten minskar i ganska långsam takt för grupperna 
Möbler och Vägfordon. Tre grupper ökar sin andel och två av dessa gör det på ett entydigt 
sätt: 

• Medicinska och farmacevtiska produkter ökar från 1,3 till 4,1 

• Apparater för telefoni, radio, TV mm ökar från 2,5 till 6,5 

Utfallet i tabellen återger en bild av att flera varugruppers exportandel utvecklas efter 
samma mönster som den totala exportandelen i figur 4 i kapitel 2. Men i huvudsak växer 
exportens värde för de varugrupper (på 2-ställig nivå) som har fallande andel av 
världsexporten. Det är ett skäl att gå vidare och analysera exportens utveckling för 
produktområden på finare aggregeringsnivå och för produktvarianter på den finaste nivån. 
Det andra skälet för en disaggregerad analys är det är först på en sådan nivå som det går att 
precisera exportprodukters volym- och prisutveckling, liksom produkternas fördelning 
efter kvalitetssegment och efter graden av egenskapskonkurrens. 

3.3 Från världsmarknadsandelar till produkter och 
kvalitetsnivåer 

Diskussioner och analyser av länders och branschers konkurrenskraft kan preciseras 
genom att flytta från det aggregerade branschperspektivet mot produktvarianter, produkter 
och produktgrupper. På samma sätt som företag inom en och samma bransch skiljer sig på 
ett markerat sätt i flera dimensioner som till exempel storlek, produktivitet, 
kunskapsinvesteringar och innovativitet, gäller att produkter som klassificeras till en och 

                                                 
38 Not siffrorna för respektive sektor tillhör en nomenklatur som gällde 2002. 
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samma bransch eller produktgrupp kan vara uttalat heterogena och följa olika 
utvecklingsbanor. Vissa produkter eller produktgrupper i en bransch kan växa fort och 
konkurrera med egenskaper snarare än pris, medan andra produktgrupper kan falla tillbaka 
och utvecklas efter en bana, där den dominerande konkurrensformen är priskonkurrens.  

I denna rapport utgör produktkvalitet en grundläggande byggsten som används för att 
skilja mellan exportprodukter associerade med olika konkurrensformer. Klassificeringen 
av produktgrupper till olika kvalitetsnivåer bygger på de metoder som utvecklats i den 
empiriska forskningen kring internationell handel, där man gör en distinktion mellan 
horisontell och vertikal produktdifferentiering (se t.ex. Shaked & Sutton, 1982; Sutton 
1986, Torstensson 1991, Abd-el Rahman 1991, m.fl.). 

Horisontell produktdifferentiering avser diversifiering i den meningen att 
produktvarianterna har olika attribut men likartad kvalitetsnivå. Sådana produktvarianter 
har likartade behov av produktionsfaktorer (faktorintensiteter), och på grund av lika 
kvalitetsnivåer bör diskrepanser i priserna mellan horisontellt differentierade produkter 
vara små. 

Vertikal produktdifferentiering avser produkter av olika kvalitet. Produktvarianter med 
olika kvalitetsnivåer produceras med olika produktionsfaktorer (faktorintensiteter) och har 
olika pris. Varianter inom samma kvalitetssegment är således horisontellt differentierade, 
medan varianter som tillhör olika kvalitetssegment inom en varugrupp är vertikalt 
differentierade och konkurrerar i mindre grad med varandra än horisontellt differentierade 
varor. Produkterna inom en och samma bransch kan ordnas i olika kvalitetssegment och 
kan således vara både horisontellt och vertikalt differentierade från varandra.  

Generellt sett antas produkters kvalitetsnivå bero på kunskapsinsatserna i produktionen. 
Eftersom den generella kunskapsnivån hela tiden växer är produktkvalitet ett dynamiskt 
begrepp där den genomsnittliga kvaliteten vid en viss tidpunkt kan avspegla den generella 
kunskapsnivån vid den tidpunkten.  

En och samma produkt eller produktgrupp kan över tid ha olika kvalitetsnivåer. Enlig 
teorin om produktlivscykler genomgår varje ny produkt eller ny generation av en produkt 
tre faser:  

1 Utvecklingsfas: Produkten introduceras på marknaden och anpassas efter 
konsumenternas krav. Produktions- och försäljningsvolym växer fort. Hög efterfrågan 
på kreativ och kunskapsintensiv personal. 

2 Standardiseringsfas: Marknaden mättas. Produktattribut och produktionsprocesser 
standardiseras. Kraven på kreativ och kunskapsintensiv personal avtar.  

3 Nedgångsfas: Nya produktgenerationer eller nya uppfinningar ersätter successivt den 
gamla typen av produkter. 

Produktlivscykelns olika faser kännetecknas av olika konkurrensformer (Johansson och 
Karlsson 1991). Principiellt kan man säga att fas ett kännetecknas av egenskapskonkurrens 
och att det i fas två sker en övergång från egenskaps- till priskonkurrens vilken sedan 
successivt tilltar i den tredje fasen. Figur 9 visar produktlivscykelns koppling till 
egenskaps- och priskonkurrens: 
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Figur 9 Växling från egenskaps- till priskonkurrens 

 

En helt ny produkt eller en ny produktgeneration konkurrerar framförallt med avseende på 
sina egenskaper. Inledningen av en produkts livscykel kännetecknas således av 
egenskapskonkurrens. I takt med att ny teknologi och nya produkter sprids och 
konkurrenter lyckas ta fram fungerande imitationer eller utveckla konkurrenskraftiga 
substitut tilltar konkurrensen och övergår i allt större utsträckning till priskonkurrens. När 
en produkt standardiseras konkurrerar företagen framförallt med pris. I denna 
standardiseringsfas blir kostnadseffektivitet det enskilda företagets medel för att behålla 
marknadsandelar och undvika förluster på produkten. Här spelar processinnovationer en 
stor betydelse för företagens konkurrenskraft för en given produkt och tilltagande 
priskonkurrens leder till att stordriftsfördelar blir centrala. 

Detta tydliggör att det måste initieras nya produktgenerationer i en bransch i takt med att 
existerande produktgrupper som tidigare varit egenskapskonkurrerande övergår till 
priskonkurrens. Ur denna synvinkel är begreppet konkurrenskraft dynamiskt till sin natur.  

Principiellt kan konkurrenskraften och konkurrensformen i en bransch beskrivas i termer i 
vilken utsträckning branschens produkter kännetecknas av egenskaps- respektive 
priskonkurrens. Olika segment i en och samma bransch kan uppvisa helt olika 
konkurrensformer. Branschsiffror aggregerar över enskilda produkter och produktgrupper 
och döljer därför den underliggande strukturen.  

3.4 Exporttillväxt, kvalitetsnivåer och konkurrensformer 

3.4.1 Att mäta produktkvalitet  
Sedan den nya handelsteorin blev etablerad i början på 1980-talet har mycket forskning 
inriktats på empiriska undersökningar av dels horisontell, dels vertikal 
produktdifferentiering. En grundfråga har varit vilken typ av differentiering som dominerar 
globala handelsflöden.  

Denna litteratur har utvecklat metoder för att skilja mellan kvalitetsnivåer eftersom det 
krävs för att empiriskt kunna skilja mellan horisontell och vertikal produktdifferentiering. 
Horisontellt differentierade produkter har likartad kvalitetsnivå medan vertikalt 
differentierade produkter har olikartad. Hur kan produkter delas in i olika kvalitetsnivåer?  
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En etablerad metod i den internationella empiriska forskningen är att klassificera produkter 
med hänsyn till olika kvalitetsnivåer baserat på produkternas värde (eller pris) per enhet, 
vilket i databaser över internationell handel i allmänhet innebär värde per kilogram (kg). 
Genom att jämföra exportpriset per kg på olika produktvarianter inom en produktgrupp får 
man en indikation på produkters kvalitativa innehåll.39  

Klassificering av produkter till olika kvalitetsnivåer baserat på pris motiveras enklast 
utifrån grundläggande mikroekonomisk teori. Enligt denna kan en produktgrupp bestå av 
produkter med olika pris endast om konsumenter har olika betalningsvilja för produkterna. 
Produkter som är förknippade med hög betalningsvilja måste ha attribut som är överlägsna 
de med lägre betalningsvilja, det vill säga produkter med högre pris måste ha högre 
kvalitet. Produkter med höga priser är vertikalt differentierade från produkter med lägre 
priser medan produkter med samma pris är horisontellt differentierade från varandra.  

Produkter med hög kvalitet har normalt avancerade teknologiska egenskaper, design, 
varumärke, etcetera.40 Samtidigt ökar normalt förädlingsvärdet (det vill säga skillnaden 
mellan försäljningsvärdet och kostnaderna för insatsvarorna) med varans teknologiska 
innehåll. Det faktiska marknadspriset bestäms av konsumenternas betalningsvilja. 
Produkter som konsumenter har hög betalningsvilja för är ofta förknippade med (relativt) 
högt teknologi- och kunskapsinnehåll. 

Abd el Rahman (1991) introducerade en metod som använder relativa enhetsvärden 
(kvoten mellan exportpris och importpris, där pris approximeras med värde per kilo) för att 
särskilja på kvalitetsnivån mellan export- och importvaror. En rad empiriska studier av 
tvåvägshandel (Torstensson, 1991; Greenaway et al, 1994; 1995; Fontagné et al, 1997 
m.fl.) har sedan tillämpat denna metod för att skilja mellan horisontell och vertikal 
produktdifferentiering. 41  

I enlighet med Abd-el Rahman (1991) använder denna rapport följande beräkningsregel för 
att särskilja mellan olika kvalitetsnivåer:  

(F3) 1 1
x
k
m
k

p
p

α α− ≤ ≤ +
 

 
x
kp = exportpris (värde per kilo) på en enskild produkt inom 

produktgrupp k 
m
kp = genomsnittlig pris (värde per kilo) på alla importprodukter inom 

produktgrupp k 

α = spridningsfaktor (0 < α < 1)  

                                                 
39 Sambandet mellan pris och produktkvalitet har behandlats av bl.a. Sutton (1986), Stiglitz (1987), 
Abd-el-Rahman (1991) och Aiginger (1997).  
40 Teoretiskt sett måste det dock inte vara så. Det viktiga är att konsumenterna (av något skäl) har 
hög betalningsvilja. 
41 Det går att  exemplifiera med följande: Två bilar i mellanklassen med likartat pris antas vara 
horisontellt differentierade från varandra. Två bilar från samma klass med olika pris antas vara 
vertikalt differentierade från varandra. Bilen med det högre priset antas ha högre kvalitet. 
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Här sätts spridningsfaktorn till 0,3, vilket innebär att om kvoten mellan export- och 
importpriset ligger inom intervallet [ ]0,70 1,30−  är priset på en produkt och genomsnitts-
priset för Sveriges totala import av samma produkt inom samma produktgrupp likartade.42 
Detta indikerar att kvaliteten på en produkt motsvarar den genomsnittliga kvaliteten på 
importen av samma produktgrupp.43 Denna kvalitetsnivå klassificeras som medelkvalitet. 
Om relativpriset för exporten i termer av importen överstiger 1,30 klassificeras produkt i 
som en högkvalitativ produkt och om relativpriset understiger 0,70 klassificeras produkt i 
som en produktvariant av låg kvalitet. Definitionen av kvalitetsklasser sammanfattas i 
tabell 3 . 
Tabell 3 Definition av kvalitetsklasser. 

Kvalitetsnivå Beteckning Definition 

Hög kvalitet HQ 
x m
k kp p  > 1,30 

Medelkvalitet MQ 0,70 x m
k kp p≤ ≤ 1,30 

Låg kvalitet LQ 
x m
k kp p  < 0,70 

 

Klassifikationer av detta slag bör genomföras på disaggregerade data så att man inte jämför 
äpplen och päron. Principiellt kan man tänka sig att en produktklassifikation på aggregerad 
nivå kan innefatta alla typer av motorfordon. Om importflödena domineras av mopeder 
och exportflödena domineras av bilar så kommer detta att innebära att exportprodukten 
enligt klassifikationen i tabell 3 har högre kvalitet, men i detta fall jämförs äpplen med 
päron.  

Här används tre olika aggregeringsnivåer: 8-, 6- och 4-ställig kod enligt KN-
klassifikationen. Detta innebär att k i uttrycket F3, syftar på någon av de tre nivåerna. 
Genom att konsekvent utföra beräkningar på tre olika aggregeringsnivåer kan vi säkerställa 
om resultaten är känsliga för aggregeringsnivå. Disaggregerade data är generellt att föredra 
för att dela in produkter i kvalitetsnivåer.  

3.5 Konkurrensformer definierade efter kvalitetsnivåer och 
exporttillväxt 

Klassificeringen av produkter till olika kvalitetsnivåer som redovisas i det föregående 
kapitlet kan användas som utgångspunkt för att empiriskt dela in produkter i grupper som 
anger huruvida den dominerande konkurrensformen kännetecknas av egenskaps- 
respektive priskonkurrens. Denna rapport applicerar en metod som bygger på Aiginger 
(1997) för att klassificera branscher i termer av indikationer på egenskaps- respektive 
priskonkurrens.  

I Aigingers (1997) ansats antas priset återspegla produktionskostnaderna för homogena 
produkter, det vill säga produktgrupper där produktdifferentiering är mycket begränsad. 
                                                 
42 En spridningsfaktor på 0,3 är i linje med forskningslitteraturen.  
43 Notera att importen kan komma från hela övriga världen medan exporten per definition endast 
gäller Sverige. 
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För sådana varugrupper kännetecknas marknaden av priskonkurrens och ett land som kan 
producera till en låg kostnad förväntas vara nettoexportör av en sådan varugrupp. För 
heterogena varugrupper, det vill säga varugrupper med bred produktdifferentiering, antas 
priset i första hand att reflektera produktens kvalitet. Att ett land är nettoexportör av en 
vara trots att exportpriset överstiger priset för importerade varor i samma produktgrupp 
anses vara en indikation på att exportprodukterna konkurrerar med avseende på sina 
egenskaper/attribut snarare än pris.  

I analysen delas enskilda produktgrupper in i olika konkurrensformer, baserat på 
kvalitetsnivåer och exportens tillväxt. Metodiken för denna indelning illustreras i tabell 4. 
Produkter med höga kvalitetsnivåer och som har en hög exporttillväxt antas i huvudsak 
kännetecknas av framgångsrik egenskapskonkurrens. Detta är framgångsrika produkter 
med höga relativpriser. Horisontellt differentierade produkter (medelkvalitet enligt tabell 
3) konkurrerar också med avseende på egenskaper men med ett större inslag av enklare 
skillnader i attribut utan någon direkt koppling till kvalitet. Produkter med låga 
relativpriser (låg kvalitet) och hög exporttillväxt är framgångsrika och antas i huvudsak 
konkurrera med avseende på pris. Produkter med medelmåttig exporttillväxt under 
perioden kan ha höga relativpriser och tillhör då en grupp med svagt framgångsrik 
egenskapskonkurrens. Om relativpriserna istället är låga betyder medelmåttig 
exporttillväxt att de berörda produkterna tillhör gruppen svagt framgångsrik 
priskonkurrens. Negativ tillväxt av exportvärdet indikerar svag konkurrenskraft. 
Tabell 4 Korsklassificering av exportprodukter och olika konkurrensformer.  

 Exporttillväxt 

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

HQ 1,30 < x m
k kp p   

MQ 0,70 x m
k kp p≤ ≤ 1,30 

framgångsrik egenskapskonkurrens 
svag   stark 

LQ 
x m
k kp p  < 0,70 

Svag 
konkurrenskraft 
(egenskaps- och 
priskonkurrens) 

 Framgångsrik priskonkurrens 
Svag  stark 

 
För framgångsrik egenskapskonkurrens gäller att exportprodukterna generellt sett har höga 
priser relativt till importprodukterna samtidigt som exporttillväxten är hög. Sannolikheten 
för innovationer och produktutveckling inom dessa produktgrupper kan antas vara särskilt 
hög, där relativpriserna avspeglar hög kvalitet. Detta mönster är förenligt med det 
förväntade mönstret i en tidig fas i produktcykeln. För produkter med medelkvalitet gäller 
att exporten är framgångsrik men kvalitetsnivån är likartad den som gäller för importen. 

För produktgrupper som uppvisar framgångsrik priskonkurrens gäller att 
exportprodukterna har generellt låga priser relativt till importprodukterna och 
exporttillväxten är hög. Utvecklingsmönstret är förenligt med produktgrupper som främst 
konkurrerar med pris (likartade produktattribut), där framgång på internationella 
marknader är förknippad med kostnadsbesparande processinnovationer. 

Exportprodukter med höga priser importprodukterna men negativ exportutveckling följer 
ett mönster som är förenligt med (i) misslyckad egenskapskonkurrens (hög kvalitet men 
svag export) eller (ii) misslyckad priskonkurrens. För exportprodukter med låga priser 
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relativt till importprodukterna och negativ export gäller att produkterna har låg 
konkurrenskraft trots låga priser. Utvecklingsmönstret är förenligt med strukturella 
problem. 

3.6 Exporttillväxt och kvalitetsnivåer – tillämpning på svenska 
export- och importdata 

I detta avsnitt presenteras resultaten av klassifikationen av svenska exportprodukter i 
enlighet med tabell 4. Alla exportprodukter enligt KN-indelningen som observeras över 
perioden 1997-2005 klassificeras efter kvalitetsnivå och exporttillväxt 1997-2005. 
Kvalitetsnivån för en produkt är baserad på det genomsnittliga relativa exportpriset (värde 
per kg) över hela perioden 1997-2005. 

Kapitlet inleds med att studera fördelningen av exportprodukterna över de olika 
kvalitetsnivåerna. Tabell 5 presenterar andelen av Sveriges export i olika kvalitetsnivåer 
och baseras på alla exportprodukter som observeras över perioden 1997-2005. Tabellen 
redovisar andelen i respektive kvalitetsnivå för 8-, 6- och 4-ställignivå. Andelen redovisas 
för år 2005 och 1997.  
Tabell 5 Andel i % av Sveriges export i olika kvalitetsnivåer 1997 och 2005 (alla exportprodukter som 
observeras under perioden 1997-2005)  

Kvalitetsnivå 

8-ställig nivå 
 

Andel 2005 
(Andel 1997) 

6-ställig nivå 
 

Andel 2005 
(Andel 1997) 

4-ställig nivå 
 

Andel 2005 
(Andel 1997) 

1.3<q 
 40 
 (35) 

 38  
 (33) 

 35  
 (32) 

0.7<=q<=1.3 
 51 
 (56) 

 58  
 (53) 

 56  
 (58) 

q<0.7 
 9  
 ( 9) 

 4 
 (14) 

 9  
 (10) 

 
Siffrorna gäller 2005 och i parenteser för 1997. Kvalitetsnivån för en produkt är baserad på 
det genomsnittliga relativa exportpriset (värde per kg) över hela perioden 1997-2005. 

Resultatet i tabell 5 visar för det första att de tre olika aggregeringsnivåerna ger ett 
liknande resultat. För alla tre aggregeringsnivåer gäller att omkring 38 procent av det totala 
exportvärdet klassificeras som hög kvalitet och omkring 55 procent som medelkvalitet. En 
låg andel klassificeras som låg kvalitet. Skillnaden mellan de olika aggregeringsnivåerna är 
små, men det generella mönstret är att andelen hög kvalitet sjunker med grövre 
produktklassificering. Jämförs 2005 med 1997 är det tydligt att andelen hög kvalitet ökar 
under perioden 1997-2005. Detta mönster framkommer oberoende av aggregeringsnivå.  

Det är värt att notera att en fin produktklassificeringsnivå är att föredra då en finare nivå 
reducerar risken att man jämför äpplen och päron vid beräkningen av kvalitetsnivån. En 
förklaring till att de olika aggregeringsnivåerna ger ett liknande resultat kan vara att svensk 
export är starkt koncentrerad till ett fåtal produkter av vilka ett fåtal utgör en betydande 
andel. Svensk företagsstruktur med ett fåtal stora multinationella koncerner kan slå igenom 
även på fin produktklassificeringsnivå.   
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I den metod som beskrevs i föregående kapitel och som sammanfattas i tabell 3 
korsklassificeras exportprodukter efter kvalitetsnivå och exporttillväxt. Tabell 6, 7 och 8 
applicerar denna metod på svenska exportprodukter under perioden 1997-2005 på 8-, 6- 
respektive 4-ställig nivå. I varje tabell och cell presenteras följande tre variabler;  

• antal exportprodukter  

• andel av Sveriges totala exportvärde 1997 

• andel av Sveriges totala exportvärde 2005 

När det gäller förändringen av exportandelarna över tid gäller att definitionen av hög 
exporttillväxt är sådan att alla produkter med hög exporttillväxt måste ha ökat sin andel av 
Sveriges export under perioden 1997-2005. Produktgrupper med negativ exporttillväxt 
måste ha minskat sin andel.  

Nedan presenteras de tre tabellerna efter varandra. Tabellerna återspeglar ett tydligt 
mönster. För det första gäller att de olika aggregeringsnivåerna visar tämligen likartad 
fördelning av svensk export till olika konkurrensformer. Omkring 30 procent det vill säga 
knappt en tredjedel, av Sveriges export 2005 utgörs av produkter som uppvisar ett 
utvecklingsförlopp förenligt med framgångsrik egenskapskonkurrens. Produkterna har hög 
kvalitet och har hög exporttillväxt under perioden 1997-2005. Närmare 40 procent av det 
totala exportvärdet 2005 utgörs av produkter med medelkvalitet men hög exporttillväxt.  
Tabell 6 Korsklassificering av exportprodukter efter kvalitetsnivå och exporttillväxt 1997-2005, (8-ställig 
KN-kod.  

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

1.3<q 
950 (8.73 %) 

[3.07 %] 
244 (9.86 %) 

[8.05 %] 
1542 (16.23 %) 

[29.27 %]  

0.7<=q<=1.3 
1074 (23.07 %) 

[7.29 %] 
271 (7.6 %) 

[5.92 %]  
1410 (25.2 %) 

[37.48%]  

Q<0.7 
633 (2.66%) 

[0.71%] 
91 (1.23%) 

[0.92 %]  
586 (5.41%) 

[7.29 %]  

(1997) [2005] 

 
Tabell 7 Korsklassificering av exportprodukter efter kvalitetsnivå och exporttillväxt 1997-2005, (6-ställig 
KN-kod).  

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

1.3<q 
626     (7 %) 

[2.70 %] 
175  (9.7 %) 

[7.87 %] 
1029 (16.36 %) 

[27.28 %] 

0.7<=q<=1.3 
704    (24 %) 

[12.41 %] 
202 (9.88 %) 

[7.46 %] 
950 (24.39 %) 

[33.39 %] 

Q<0.7 
355 (1.94 %) 

[0.44 %] 
65 (1.11 %) 

[0.83 %] 
355  (5.61 %) 

[7.62 %] 

(1997) [2005] 
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Tabell 8 Korsklassificering av exportprodukter efter kvalitetsnivå och exporttillväxt 1997-2005, (4-ställig 
KN-kod).  

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

1.3<q 
132  (3.03 %) 

[1.36 %] 
70  (7.37 %) 

[5.21 %] 
292  (22.04 %) 

[28.66 %] 

0.7<=q<=1.3 
140 (12.79 %) 

[6.26 %] 
69 (12.82 %) 

[9.92 %] 
269 (32.54 %) 

[40 %] 

Q<0.7 
96  (1.78 %) 

[0.77 %] 
27  (4.47 %) 

[3.45 %] 
99 (3.15 %) 

[4.37 %] 

(1997) [2005] 

 
Tidigare konstaterades att ett skäl till den likartade bilden från de olika 
aggregeringsnivåerna kan vara exportens koncentration till ett fåtal produkter. Från tabell 
6-8 framkommer att exportprodukter med hög kvalitet och hög tillväxt av exportvärdet är 
störst till antalet oavsett aggregeringsnivå. Enligt den 8-ställiga nivån återfinns över 1 500 
produkter i kategorin hög tillväxt kombinerat med hög kvalitet. Dock gäller att 
koncentrationen av det totala exportvärdet som genereras av de olika kategorierna av 
exportprodukter mycket koncentrerat. Detta kan illustreras av följande observation:  

För år 2005 gäller att de 10 procent största exportprodukterna I kategorin hög kvalitet – 
hög tillväxt (det vill säga 154 st) svarade för cirka 85 procent av det totala exportvärdet 
som genereras av alla produkterna i kategorin.44  

Tabellerna 9, 10 och 11 illustrerar koncentrationen av det totala exportvärdet till enskilda 
produkter för samtliga nio kategorier av produkter. På samma sätt som tidigare presenteras 
en tabell för var och en av de tre aggregeringsnivåerna. 

Koncentrationen beräknas med hjälp av ett så kallat Shannon-index, som är en form av 
entropimått. I varje cell i respektive tabell redovisas det faktiska värdet på koncentrations-
måttet. Det maximala värdet på koncentrationsmåttet, det vill säga det värde som gäller vid 
helt enhetlig fördelning, presenteras inom parenteser.  
Tabell 9 Koncentration av det exportvärdet inom olika kategorier av exportprodukter 2005, (8-ställig KN-
kod).  

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

1.3<q 4.69    (6.85) 2.24   (5.49) 4.60    (7.34) 

0.7<=q<=1.3 4.29    (6.97) 4.08   (5.60) 5.22    (7.25) 

q<0.7 3.89    (6.54) 3.41   (4.51) 4.14    (6.37) 

Shannon’s index ()= maximum entropy 

 

                                                 
44 Fördelningstabellerna är inte medtagna av platsskäl men kan erhållas vid kontakt med 
författarna. 
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Tabell 10 Koncentration av det exportvärdet inom olika kategorier av exportprodukter 2005, (6-ställig KN-
kod).  

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

1.3<q 4.28    (6.43) 2.50   (5.16) 4.62    (6.93) 

0.7<=q<=1.3 3.08    (6.55) 3.29   (5.30) 5.29    (6.85) 

q<0.7 4.07    (5.87) 3.36   (4.17) 3.82    (5.87) 

Shannon’s index  ()= maximum entropy 

Tabell 11 Koncentration av det exportvärdet inom olika kategorier av exportprodukter 2005, (4-ställig KN-
kod).  

Kvalitetsnivå Negativ Medel Hög 

1.3<q 3.19    (4.88) 2.31   (4.24) 3.39    (5.67) 

0.7<=q<=1.3 2.19    (4.94) 2.76   (4.23) 4.23    (5.59) 

q<0.7 2.36    (4.56) 1.28   (3.29) 3.20    (4.59) 

Shannon’s index  ()= maximum entropy 

 
Vad är budskapet från tabellerna? Det grundläggande budskapet är att ett mindre antal 
exportprodukter dominerar de totala exportvärdena som generas av var och en av de nio 
kategorierna av produkter. För alla celler gäller att det faktiska värdet på Shannon’s index 
är mindre än det maximala. Fördelningen av exportvärde mellan produkter inom respektive 
kategori avviker på ett markerat sätt från en enhetlig fördelning. 45 Detta mönster går igen 
för alla tre aggregeringsnivåer.  

Den observerade koncentrationen kan självklart kopplas till Sveriges näringslivs ”skeva” 
företagsstruktur. Det är vedertaget att den svenska ekonomins företagsstruktur har en ’smal 
midja’. Med detta menas att Sverige har, i relation till sin storlek, ett stort antal mycket 
stora multinationella företag som dominerar landets exportflöden, samt ett tämligen stort 
antal mindre företag som ofta är underleverantörer till de större företagen, och vars export 
är relativt begränsad. Uttrycket ’smal midja’ kommer från ett relativt litet antal medelstora 
företag.  

De större multinationella företagens exportstruktur ger naturligtvis ett avtryck i 
sammansättningen på Sveriges export som helhet. Ett sätt att förstå mönstret i tabell 9-11 
är att de multinationella företagen, trots sin storlek, ofta koncentrerar sin export på ett 
mindre antal exportprodukter. Detta kan till exempel vara en följd av att slutprodukterna är 
mindre till antalet, medan själva produktionen kräver ett större antal insatsvaror som 

                                                 
45 Med enhetlig fördelning avses här en situation där alla produktvarianter har samma andel av det 
totala exportvärdet. 
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skeppas mellan de globala företagens produktionsanläggningar i olika delar av 
världsekonomin.  

Tidigare argumenterades det för att olika segment i en och samma bransch kan uppvisa 
helt olika konkurrensformer, och att branschsiffror aggregerade över enskilda produkter 
och produktgrupper därför döljer den underliggande strukturen. Tyder de likartade 
resultaten på de olika aggregeringsnivåerna på att man har lite att förlora på att använda en 
grov produktindelning i empiriska analyser?  

Svaret beror på vilken fråga man ställer. Är frågan vilka branscher och produktsegment 
som är viktiga för Sveriges export kommer man långt med analyser av tämligen 
aggregerade data. Är frågan i stället vilken typ av konkurrens som dominerar Sveriges 
export, det vill säga fokus i denna rapport, bör analyserna gå från branscher och sektorer 
mot produkter och produktgrupper. Även om analyserna på aggregerad nivå ger likartade 
resultat, gäller att analyser på finare nivå ger indikationer på konkurrensform och tydliggör 
hur exportens fördelning ser ut. Slutsatser om konkurrensform och fördelning kan endast 
bli mycket begränsade med aggregerade data.  

Ett sätt att komma bort från storföretagens dominans vore att systematiskt exkludera stora 
multinationella företag från datamaterialen och sedan göra om analyserna. På så sätt kan 
man se huruvida övriga delar av näringslivet uppvisar ett liknande mönster som de större 
dominerande företagen. Aggregerade data som bygger på alla företag som är verksamma i 
Sverige kommer alltid att i hög grad styras av ett mindre antal stora multinationella 
företag.  

Avslutningsvis i detta kapitel analyseras stabiliteten i produkternas kvalitetsnivå över tid. I 
tidigare tabeller ansattes kvalitetsnivå på varje produkt baserat på produktens 
genomsnittliga relativa exportpris (värde per kg) över hela perioden 1997-2005. Enskilda 
produkter kan dock byta kvalitetsnivå över tid.  

Tabell 12 och 13 visar antalet produkter som klassificerades enligt en given kategori 1997 
och 2005, respektive 1997 och 2000. Tabellerna visar i vilken utsträckning produkter 
”byter” kategori mellan år, samt frekvensen av ”entry” och ”exit” av exportprodukter. De 
är konstruerade som en form av transitionsmatriser, där en stor del av observationerna på 
diagonalen tyder på att kvalitetsindelningen är stabil över tid i den meningen att en produkt 
med hög kvalitet 1997 tenderar att vara av hög kvalitet även under senare år. Som tidigare 
presenteras följande tre siffror i varje tabell och cell: 

• antal exportprodukter  

• andel av Sveriges totala exportvärde 1997, och  

• andel av Sveriges totala exportvärde 2005 

Tabell 12 redovisar data på 8-ställig nivå baserat på en jämförelse mellan 1997 och 2005. 
Tabell 13 redovisar samma data för perioden 1997-2000.  Resultat för 6- och 4-ställig nivå 
redovisas i Appendix. På samma sätt som tidigare är resultaten på de grövre 
aggregeringsnivåerna förenliga med resultaten på 8-siffrig nivå.  
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Tabell 12 Transitionsmatris av produkter mellan kvalitetsnivåer 1997-2005, (8-ställig KN-kod).  
  2005 

 Kvalitetsnivå q>1.3 1.3>q>0.7 0.7>q EXIT 

 q>1.3 
1627 (16.86 %)  
[19.97 %]   

                   
762  (16.36 %) 
[13.22 %] 

413    (2.62 %) 
[1.25 %] 

808 (4.02 %) 

1.3>q>0.7 
970   (6.99 %) 
[7.66 %] 

1031 (21.45 %) 
[21.52 %] 

421    (7.99 %) 
[5.66 %] 

635 (14.02 %) 

1997 

0.7>q 
414   (1.59 %) 
[2.09 %] 

407   (2.40 %) 
[2.83 %] 

549    (3.89 %) 
[4.33 %] 

539 (1.56 %) 

 ENTRY 678 [6.91 %] 529 [12.28 %] 396 [1.31 %]  

()=1997    []=2005  

 
Den första slutsatsen från tabellerna är att båda är tämligen diagonaltunga, dels för 
perioden 1997-2005, dels för perioden 1997-2000. Detta innebär att exportprodukter 
tenderar att behålla sin kvalitetsnivå (hög, medel, låg) över tid. Det går också att observera 
att: 

• cirka 20 procent av exportvärdet 2005 utgörs av produkter som har hög kvalitet 
både 1997 och 2005. Ytterligare strax över 20 procent utgörs av produkter med 
medelkvalitet båda åren. Dessa siffror är något högre för när 1997 jämförs med år 
2000. 

• jämfört med andra produkter på diagonalen har exportandelen ökat mest för 
produkter med hög kvalitet både 1997-2005. Detta stärker mönstret i tidigare 
tabeller.  

• för perioden 1997-2005 gäller att produkter som sjunker i kvalitet tenderar att 
minska sin exportandel, medan produkter som ökar i kvalitet tenderar att öka sin 
exportandel. För den korta perioden 1997-2000 är mönstret inte tydligt.  

Det framgår också att det är en hög omsättning av exportprodukter och denna är 
ekonomiskt relevant i termer av exportandelar. Närmare 20 procent av exportvärdet 1997 
utgjordes av produkter som försvann från exporten 2005. Vidare gäller att omkring 20 
procent av exportvärdet 2005 utgjordes av produkter som inte fanns med i exportflödena 
1997. I termer av exportandel är omsättningen högst i medelkvalitetssegmentet. I termer av 
antal produkter är omsättningen störst i segmentet hög kvalitet.  
Tabell 13 Transitionsmatris av produkter mellan kvalitetsnivåer 1997-2000, (8-ställig KN-kod).  

  2000 

 Kvalitetsnivå q>1.3 1.3>q>0.7 0.7>q EXIT 

 q>1.3 
1924 [26.62 %] 
(21.91 %)    

  845 [12.73 %] 
(12.47 %)    

411    [1.68 %] 
(2.94 %) 

412 (2.40 %) 

1.3>q>0.7 
820   [5.07 %] 
(5.30 %) 

1434 [33.52 %] 
(34.85 %) 

496    [3.55 %] 
(4.87 %) 

302 (5.28 %) 

1997 

0.7>q 
350   [0.79 %] 
(1.01 %) 

423   [2.68 %] 
(2.43 %) 

786    [4.81  %] 
(5.2 %) 

304 (0.51 %) 

 ENTRY 373 [1.83 %] 235 [4.84 %] 234 [1.34 %]  

()=1997  []=2005 
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3.7 Slutsatser 
Det här kapitlet har studerat Sveriges konkurrenskraft på produktnivå genom att analysera 
svenska export- och importdata över perioden 1997-2005. Olika exportprodukters 
kvalitetsnivåer har satts i relation till dess tillväxt i exportvärde under perioden 1997-2005.  

En bakgrund till analyserna i rapporten är Sveriges fallande andel av världsmarknaden. 
Kapitlet lyfter fram två aspekter på denna utveckling: (i) utvecklingen av Sveriges 
världsmarknadsandel beror på hur landets exportutveckling förhåller sig till övriga 
världens. Sveriges export har vuxit snabbt under perioden efter 1990, men övriga världens 
har vuxit ännu snabbare, (ii) tillväxten av världsexporten förklaras till en betydande del av 
att nya (och stora) länder har blivit aktiva exportörer efter 1990. Om världsexporten på 
detta sätt växer kraftig, skall man förvänta sig att Sveriges utbud på världsmarknaden 
sjunker även vid oförändrad konkurrensförmåga. 

Analyser av Sveriges världsmarknadsandelar på en grov produktklassificeringsnivå visar 
att flera varugruppers exportandel utvecklas efter samma mönster som den totala 
exportandelen, det vill säga världsmarknadsandelen sjunker. Dock gäller att exportvärdet 
för de varugrupper som har fallande andel av världsexporten växer i termer av exportvärde. 
I kapitlet hävdas att detta utgör ett skäl för att gå vidare och analysera exportens utveckling 
för produktområden på finare aggregeringsnivå och för produktvarianter på den finaste 
nivån. Ett annat skäl för en disaggregerad analys är att den möjliggör en precisering av 
exportprodukters volym- och prisutveckling, liksom produkternas fördelning efter 
kvalitetssegment och efter graden av egenskapskonkurrens. 

Analyserna av Sveriges export på fin produktnivå (8-ställig KN) visar följande: 

• Det största antalet snabbväxande exportprodukter har ett högt kvalitetsindex. Av 
totala antalet snabbväxande varianter hade drygt 40 procent ett högt kvalitetsindex.  

• Detta tyder på att Sverige har komparativa fördelar i de övre kvalitetssegmenten i 
olika produktområden. Observera att även låg- och medelteknologibranscher kan 
delas in i olika kvalitetssegment. 

• Produktvarianter som 1997 hade ett högt kvalitetsindex svarade 1997 för 35 
procent av totala exportvärdet detta år. Samma produktvarianter utgjorde 40 
procent av värdet år 2005. 

• Bland exportprodukter med medelkvalitet fanns ett något lägre antal snabbväxande 
produkter, men dessa utgjorde över 50 procent av exportvärdet från snabbväxande 
produktvarianter. 

• Produkter med lågt kvalitetsindex utgjorde mindre än 10 procent under perioden. 

För produkter med högt kvalitetsindex i utgångsåret 1997 kan följande utvecklingsmönster 
skönjas:  

• Vid startåret såväl som slutåret var deras andel av det totala exportvärdet cirka 35 
procent.  En huvuddel av exportprodukterna med högt kvalitetsindex hade högt 
kvalitetsindex både vid start- och slutår. Över hälften av produktvarianter med 
högt kvalitetsindex 1977 hade högt värde även 8 år senare. 

• Över en fjärdedel av dessa exportprodukter försvann dock från Sveriges export 
under perioden, och dessa exit-produkter utgjorde fyras procent av exportvärdet 
vid startåret. 
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Produktvarianter som långsiktigt ligger kvar med högt och medelhögt kvalitetsindex kan 
sägas bibehålla sin konkurrenskraft över tiden – med gradvis förnyelse av produkterna. 
Dessa produktvarianter svarade 1997-2005 för cirka fyrtio procent av det totala 
exportvärdet. 

Exportprodukter med högt kvalitetsindex vid startåret fortsätter med uthållighet att ha ett 
högt värde även framåt i tiden, vilket betyder att dessa produktvarianter förnyas och 
kvalitetshöjs över tiden. Denna grupp av varianter genererade 2005 ungefär tjugo procent 
av landets totala exportvärde. De produktvarianter som långsiktigt bibehållit sitt 
medelhöga kvalitetsvärde omfattar en dryg femtedel av totala varuexportens värde. 

Sju till åtta procent av det totala exportvärdet genereras av produktvarianter som mellan 
1997 och 2005 uppgraderades från medelhögt till högt kvalitetsindex. En mycket liten 
andel av produktvarianter med lågt kvalitetsindex övergår till ett högre kvalitetsindex. 
Produktvarianter som föll bort mellan 1997 och 2005 svarade för 18-20 procent av hela 
exportvärdet. 

Den sammantagna slutsatsen från analyserna är att Sveriges konkurrensfördelar är 
koncentrerade till produkter som uppvisar egenskapskonkurrerande utvecklingsförlopp, 
med höga kvalitetsindex. Detta är segment inom olika produktområden där framgång 
normalt är förknippade med FoU-ansträngningar och högt kunskapsinnehåll. Det bör 
noteras att det ofta framkommer att Sverige har förhållandevis låg exportintensitet i 
högteknologiska branscher trots stora FoU-ansträngningar. Detta finner inget stöd i 
resultaten i detta kapitel. En förklaring kan just vara att analyserna i rapporten undviker en 
missvisande teknologikategorisering som bygger på ett branschperspektiv.  Istället 
fokuserar kapitlet på kvalitetsindex och exportframgång. Även i låg- och medel-
teknologiska branscher finns produkter med olika kvalitetsindex inom branschen och 
framgång med högkvalitativa produkter i dessa branscher kan också kräva FoU- och andra 
former av kunskapsinvesteringar. För att utreda denna fråga specifikt krävs dock 
ytterligare analyser.  
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4 Konkurrenskraft på företagsnivå 

I kapitel 3 beskrevs en metod som identifierar hur olika branscher (produktområden) 
priskonkurrerar på internationella marknader. Med hjälp av utrikeshandelsstatistiken kunde 
man också få en indikation på hur framgångsrika branscherna eller produktområdena hade 
varit under perioden 1997 till 2005. I det här kapitlet förs en kort diskussion kring hur den 
här informationen kan utnyttjas för att systematisk samla information som kan ha betydelse 
för politiska beslut inom näringspolitiken på nationell och regional nivå. I framtida 
uppdrag kan denna metod användas för att än mer ingående kunna förstå hur tillväxt- och 
näringspolitik kan påverka företags och branschers konkurrenskraft. 

4.1 En metod för systematiskt urval 
De produktområden som egenskapskonkurrerar har den snabbaste exporttillväxten var en 
av slutsatserna som drogs i kapitel 3. Ett antal frågor uppstår som en konsekvens av denna 
slutsats: 

• Vilka är dessa produktområden? 

• Vilka företag tillverkar sådana produkter? 

• Hur se dessa företag på den regionala omvärld de befinner sig i? 

• Hur hanterar de frågor om kompetensförsörjning? Har de utnyttjat expertskatten? 

• Har de funderingar på omlokalisering med anledning av utvecklingen? 

• Är utvecklingen kopplad till att man deltagit i offentligstödda utvecklingsprogram 
som till exempel exportfrämjande? 

Optimalt skulle följande tillvägagångssätt kunna användas som en metod att i framtiden 
bättre kunna skatta politikens möjligheter att påverka företags och regioners 
konkurrenskraft: 

1. Bestäm fokus: till exempel företag som egenskapskonkurrerar 

Bakomliggande syfte kan då vara att undersöka lämpliga politiska åtgärder på medellång 
sikt som tjänar företagens utveckling och lokalisering till Sverige. 

2. Identifiera produktområden med egenskapskonkurrens det vill säga produktområden 
med högt kvalitetsindex enligt resonemanget i föregående kapitel. 

3. Av dessa produktområden välj ut de med högre exporttillväxt än genomsnittet 
(alternativt högre median tillväxt) 

4. Härled hur stor andel av total exporttillväxt som dessa produktområden utgör. Stäm 
därefter av att storleken på produktområdets/produktområdenas inflytande på total export 
åtminstone inte är av en försumbar storlek. 

5. Härled vilka företag det är och i vilka regioner dessa är verksamma i (se nedan) 

6. Undersök företagen med standardiserade frågor alternativ bjud in företrädare för 
expertpaneler 



SVENSK KONKURRENSKRAFT 

49 

4.1.1 Tre företag i praktiken  
Tillväxtanalys har samtalat med några företag i syfte att få bättre kunskap om de frågor 
som ställdes i analysen av utrikeshandelsstatistiken i föregående kapitel. Samtalen fördes 
med VD och/eller försäljningschef i tre utvalda företag. 

En kodnyckel användes för att härleda näringsgrenar enligt SNI som inbegrep de 
produktmängder som var av intresse. I marketmanagers bokslutsdatabas togs därefter 
omsättningen fram för samtliga företag inom den utvalda näringsgrenen. För att med större 
säkerhet träffa på exporterande företag valdes de företag ut som hade en omsättning större 
än 100 miljoner kronor.  

De företag som kontaktades valdes ut från samma näringsgren för att bättre få grepp om 
eventuella problem. De företag som var villiga att intervjuas hade samtliga cirka 350 – 500 
anställda. Två hade mer än 90 procent av sin produktion på export, ett hade cirka 45 
procent. Ett var världsledande inom sitt produktområde. Ett företag hade produktions-
anläggning i Kina, ett annat hade försökt att bygga upp en representation men valt att 
avbryta då kostnaderna för etablering, transaktionskostnaderna, upplevdes för höga 
samtidigt som marknaderna i Europa kunde exploateras mer (trots intensiv konkurrens). 
De tre företagen arbetar med produktområden som utgjorde cirka 1 procent av 
exportvärdet 2005.  

I syfte att få en känsla över vilken typ av information som till exempel expertpaneler kan 
förmedla ombads företagen nämna områden inom deras verksamhet som på något sätt kan 
kopplas till de politiska dimensionerna: skatter, infrastruktur, kompetensförsörjning. 

Företagen tog upp kostnader för investeringar, ett företag hade lagt en FoU-enhet i ett 
grannland då det visades vara mer ekonomiskt gynnsamt. Flera övervägde att gå över till 
Euro i sina utrikesaffärer i stället för dollar. Att rekrytera specialister var något som togs 
upp. Beträffande FoU-arbete betonade man att den mesta utvecklingen sker tillsammans 
med kund, all produktion är mer eller mindre kundanpassad vilket kan ge en idé vad som 
ligger bakom höga kvalitetsindex (det vill säga de skall vara egenskapskonkurrerande).  

Företagen ställde sig positiva till att eventuellt delta i undersökningar/expertpaneler som 
sammankallades enligt den metod som presenterats. 

Inga definitiva slutsatser kan dras från dessa samtal, däremot bekräftade de att det är 
möjligt att pröva metodens validitet mer strikt i framtiden. Professor Gunnar Eliasson ger i 
bilaga 3 perspektiv på hur en sådan studie skulle kunna genomföras och vilka bidrag som 
skulle kunna nås. 

4.2 Produktkvalitet eller innovation? 
I debatten är ofta begreppet ”innovation” ledordet. I den här rapporten används ”kvalitet” 
som ledord. Delvis kan detta förklaras av att ordvalet bestäms av vilken forskningstradition 
som beskriver ett fenomen, delvis är det ett försök att beskriva ”verkligheten” med mer 
vanliga ord. Givet den bild av produktion som tecknas av Globaliseringsrådet och andra 
som en kedja där länkarna består av underleverantörer till andra underleverantörer som i 
sin tur levererar till så kallade OEM-producenter (OEM original equipment manufacturer) 
det vill säga företag som ofta förknippas med ett varumärke (till exempel Bosch). Många 
OEM har egen återförsäljning men en stor del av försäljningen går till andra OEM som har 
en direkt relation till slutkunder. Apple som tillverkar datorer köper alltså komponenter av 
andra OEM som till exempel hårddiskar av Toshiba, enligt vissa specifikationer. Dessa i 
sin tur köper material från leverantörer av kretskort, och koppartråd av underleverantörer 
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som producerar material utan varumärke. För många delar i den globala värdekedjan är 
utvecklingen av produkter resultatet av ett kundförhållande och inte av en självständig 
FoU-verksamhet. Resultatet kan vara detsamma men risken är väsentligt mindre att 
utveckla produkter med en kund än utan. Länken i värdekedjan är kundrelationen - en 
relation som är specifik och inte någon abstrakt ”marknad”.  

4.3 Hur är den svenska exporten fördelad? 
I detta avslutande avsnitt återges mer konkret information över vilka ”branscher” som 
dominerar Sveriges export. I SOU:n ”Export och internationalisering” nämns att Sveriges 
export domineras av exporten från ett litet antal koncerner. De 72 företag som hade mer än 
1 000 anställda stod för 52 procent av Sverige samlade exportvärde 2004 (SOU 2008:90 
sid. 138). Ser man i ett produktperspektiv så kan man påvisa liknande storheter. Hälften av 
varuexportens värde år 2005 kom från 96 olika varugrupper av över 8 000 registrerade. På 
den kombinerade nomenklaturens sexställiga nivå är det cirka 60 talet branscher som 
omfattar hälften av industrins exportvärde 2005, tabell 14 (i bilaga 2 listas dessa största 
”branscherna”/aggregaten tillsammans med exportvärde). Av beskrivningarna av dessa 60 
branscher framgår att de stora koncernernas affärsområden finns med här. En fråga för 
utveckling av näringspolitiken är kanske att kunna hitta empiriska infallsvinklar som inte 
bara fokuserar på de 20-30 största koncernerna. Av tabell 14 framgår att det finns cirka 
200 branscher efter de allra största vars bidrag till exporten motsvarar cirka 25 procent. 

Metoden i detta kapitel anger ett sätt att systematiskt fånga upp de branscher som är 
internationellt utsatta för konkurrens. Metoden medger att urval sker med hänsyn till 
storlek på företag, relativ framgång på exportmarknader men även typ av konkurrens som 
medverkat till resultatet. Metoden medför möjligheter att placera dessa branscher i ett 
sammanhang som inkluderar politiska dimensioner på både nationell och regional nivå.  
Tabell 14 Antal ”branscher” på 6-ställig nivå Kombinerad nomkl. 

Percentil för exportvärdet 2005 Antal branscher 

4 1 
10 3 
25 10 
50 60 
75 259 
90 664 

100 4 710 
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5 Avslutande ord  

Rapporter som behandlar svensk konkurrenskraft i någon dimension utkommer 
regelbundet. Några aktuella exempel är den rapport som Industrins Ekonomiska Råd, ett 
gemensamt organ för arbetsmarknadens parter, publicerade 2008 Ekonomi i omvandling -
näringsstruktur konkurrenskraft och lönebildning. Konkurrenskraft i form av Sveriges 
andel av världsmarknaden var ämnet för ett annat exempel, utredningen Sveriges export 
och internationalisering (SOU 2008:90). Här benämns konkurrenskraft som en residual i 
en så kallad shift-share analys av förändringen i marknadsandelar. Under 2008 fortsatte 
Globaliseringsrådet att producera sina underlagsrapporter om olika dimensioner av 
globalisering som tillsammans blev 33 stycken under den tid som rådet bedrev sin 
verksamhet, 2007-2009. 

Globaliseringsrådet arbete var initierat av regeringen och flera statsråd var representerade i 
rådet. Rådets två slutrapporter har väckt uppmärksamhet under 2009. Den ena var 
producerad av rådets kansli (kanslirapporten som är mer ”mikro” inriktad) och den andra 
producerades av själva rådet (rådsrapporten, som är mer övergripande) och som i sin tur 
hänvisar till kanslirapporten som underlag. 

Kanslirapporten bekräftar vad andra rapporter också tar upp att dagens produktion…  

… blivit allt mer integrerad i svåröverskådliga, transnationella produktionskedjor, 
baserade på ökad handel och integrerade ekonomier. Allt fler branscher förväntas blir 
berörda av den nu pågående specialiseringen och omstruktureringen. (sid 178) 

Globaliseringsrådet har haft en betydelsefull roll i arbetet för att öka kunskaperna om och 
diskutera förhållningssätt till globaliseringen. Den metod som presenteras i föreliggande 
rapport kan knyta an till några av de slutsatser som nämns av Globaliseringsrådet. 

• Global värdekedja 

• Huvudkontorsstrategi 

• Synergier mellan företag och regionalt politisk ansvarstagande (klusterperspektiv)  
Att analysera dessa komplexiteter kan naturligtvis göras på många sätt. En slutsats i 
föreliggande rapport är att en analys av de varor och tjänster som passerar Sveriges gränser 
utifrån det perspektiv som beskrivs i kapitel 3 och 4 är ett sätt att systematisk identifiera 
aktörer som ingår i värdekedjor som är väsentliga för politiker och andra beslutsfattare att 
få beslutsunderlag kring.  

Som beskrivits tidigare går metoden i korthet ut på följande: 

1 Urskilja produktområden som har betydelse för utvecklingen av export 

2 Identifiera näringsgrenar som motsvarar dessa produktområden 

3 Identifiera företag som arbetar i dessa näringsgrenar 

4 Identifiera regioner i vilka dessa företag är verksamma 

5 Iscensätt lämplig form av undersökning i syfte att inhämta näringspolitisk relevant 
information 
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Genom att använda metoden går det att identifiera vilka regioner de undersökta företagen 
arbetar i och med hjälp av kompletterande undersökningar (enkäter eller expertpaneler) går 
det att samla in information om det sammanhang och de länkar till andra aktörer som dessa 
företag arbetar med. Undersökningen kan utifrån urvalet av företag samla in information 
om just deras förhållande till den ”globala värdekedja” och vad detta skulle kunna innebära 
för utmaningar på den politiska nivån. Metoden kan också sägas ha ett klusterperspektiv 
(se till exempel Ketel 2009). Där Ketel beskriver kluster på en förhållandevis översiktlig 
nivå kan den metod som utvecklats här identifiera internationellt verksamma aktörer med 
högre precision och vilkas utveckling är relevant att studera närmare utifrån ett 
klusterperspektiv. 

I rådsrapporten diskuteras behovet av att ”utforma en svensk huvudkontorsstrategi”. Även 
denna frågeställning är relevant att försöka hantera med det perspektiv och den metod som 
utvecklats i denna rapport. Företag kan identifieras som med stor sannolikhet konfronteras 
med omlokaliseringsbeslut och andra investeringsbeslut som till exempel propåer om 
sammanslagningar och joint-ventures. Dessa företag ställs idag inför erbjudanden av andra 
länder när de överväger hur verksamheten skall utvecklas.  

Slutligen uppmärksammas i denna rapport att cirka 60 branscher (KN på 6-ställig nivå) av 
över 4 000 står för hälften av det svenska exportvärdet år 2005. Dessa representerar till stor 
del de 20-30 största koncernernas verksamhetsfält. Med visst fog bör man kunna drista sig 
till att fråga om hur betydelsen eller dynamiken hos de grupper av företag som inte ligger i 
denna grupp ska analyseras. Om de största koncernerna står för nära hälften av 
exportvärdet så finns det 200 branscher som står för 25 procent, frågan är om det är möjligt 
att uppmärksamma dessa på ett intressant sätt.46 

5.1  Konkurrenskraft eller utvecklingskraft? 
ITPS indikator på nationell konkurrenskraft är ett mått på hur det gick för Sverige och 
utfallet inbegriper därmed effekter av innovationspolitik på utvecklingen av BNP som är 
förknippad med särskilda förväntningar på exportframgångar.  

Lars Lundberg nämnde redan i sitt bidrag till LU99 (s14) att konkurrenskraft kan ses som 
förmågan att på kort sikt utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt och på längre 
sikt öka landets produktionskapacitet. Delvis låter detta som detsamma som 
nationalekonomer brukar föra fram i form av krav på makroekonomisk balans. Industrins 
Ekonomiska råd hänvisar till Lundbergs diskussion och menar att man bör göra åtskillnad 
mellan konkurrenskraft för enskilda företag och konkurrenskraft på nationell nivå. På kort 
sikt anför man att konkurrenskraft handlar om relativa kostnadslägen, produktivitet och 
priser medan på längre sikt så instämmer man med Lundberg om att konkurrenskraft 
handlar om en ökning av produktionskapaciteten.  

I Globaliseringsrådets bild av en förändrad global produktionsstruktur som fört med sig 
och som kommer att fortsätta föra med sig konsekvenser för svenskt vidkommande, 
signalerar orden omställningsförmåga och utvecklingskraft mer direkt alla parters kraft att 
bidra till att villkoren underlättas för att bedriva affärsverksamhet som genererar höga 
förädlingsvärden. 

                                                 
46 Nutek har producerat rapporter om de så kallade mellanstora företag som ligger inom detta 
område. 
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Omställningsförmåga, individuell kunskapsutveckling och tryggandet av individens 
situation vid omvandling är viktiga områden att analysera. Den metod som beskrivits i 
denna rapport bör ha möjligheten att mer effektivt identifiera erfarenheter som har bäring 
på utvecklingskraft nationellt såväl som regionalt. 
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Bilaga 1: Övergångsmatriser 

Tabell B1:1. Transitionsmatris av produkter mellan kvalitetsnivåer 1997-2005, (6-ställig KN-kod).  

  2005 

 Kvalitetsnivå q>1.3 1.3>q>0.7 0.7>q EXIT 

q>1.3 

1147 
 (18.66 %) 
[21.85 %] 

489 
 (14.09 %) 
[12.04 %] 

223    (6.67 %) 
[4.14 %] 

   114 
(0.53 %) 

1.3>q>0.7 

639 
 (10.97 %) 
 [11.22 %] 

796 
 (29.75 %) 
 [28.71 %] 

261 
(4.30 %) 
[3.85 %] 

107 
 (6.37 %) 

1997 

0.7>q 

260 
(1.25 %) 
 [1.17 %] 

241 
(2.97 %) 
 [3.67 %] 

331 
 (3.93 %) 
 [4.38 %] 

87 
(0.21 %) 

 
ENTRY 

157 
[0.48 %] 

125 
 [7.51 %] 

98  
[0.31 %] 

 

()=1997  

[]=2005 

 

Tabell B1:2 Transitionsmatris av produkter mellan kvalitetsnivåer 1997-2000, (6-ställig KN-kod).  

  2000 

 Kvalitetsnivå q>1.3 1.3>q>0.7 0.7>q EXIT 

 q>1.3 

1220 
(23.22 %) 
 [27.51 %] 

498 (14.21 %) 
[14.37 %] 

198 
 (2.44 %) [1.07 

%] 

62 
(0.01 %) 

1.3>q>0.7 

481 
(4.51 %) 
 [4.82 %] 

1002 (39.70 %) 
[38.34 %] 

296 
(7.17 %)  
[5.74 %] 

20 
 [≈0 %] 

1997 

0.7>q 

193 
(0.79 %) 
 [0.59 %] 

246   (3.27 %) 
[3.25 %] 

455  
(4.30 %)  
[4.03 %] 

37 
 [0.01 %] 

 
ENTRY 

59 
 [≈0 %] 

26 
[≈0 %] 

35  
[≈0 %]  

 

()=1997  

[]=2005 
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Tabell B1:3 Transitionsmatris av produkter mellan kvalitetsnivåer 1997-2005, (4-ställig KN-kod).  

  2005 

 Kvalitetsnivå q>1.3 1.3>q>0.7 0.7>q EXIT 

q>1.3 

342  
(21.40 %) 
 [24.60 %] 

108   (5.38 %) 
[4.88 %] 

41 
 (6.96 %) 
 [4.15 %] 

7 
(0.16 %)  

1.3>q>0.7 

169 
 (15.12 %) 
 [14.26 %] 

247 
(41.18 %) 
[42.12 %] 

59 
 (1.53 %) 
 [1.26 %] 

7 
(0.05 %) 

1997 

0.7>q 

58  
 (0.72 %) 
 [1.36 %] 

52 
(0.88 %) 
 [0.85 %] 

111  
 (6.44 %) 
 [5.87 %] 

3 
(0.01 %) 

Aq 
ENTRY 

7 
[0.01 %] 

8 
[≈0%] 

 4 
 [0.02%] 

 

()=1997  

[]=2005 

 
Tabell B1:4. Transitionsmatris av produkter mellan kvalitetsnivåer 1997-2000, (4-ställig KN-kod).  

  2000 

 Kvalitetsnivå q>1.3 1.3>q>0.7 0.7>q EXIT 

 q>1.3 

341 
(20.68 %) 
 [21.12 %] 

108 (10.59 %) 
[11.16 %] 

46 
 (2.63 %) 
 [1.57 %] 

3 
(≈0 %) 

1.3>q>0.7 

113 
 (7.25 %) 

 [10.09 %] 
293  (46.81 %) 

[44.60 %]  

76 
 (3.83 %) 
 [3.86 %] 

0 
 (0 %) 

1997 

0.7>q 

29 
(0.11 %) 
 [0.16 %] 

54 
(0.82 %) 
 [1.00 %] 

141 
(7.07 %)  
[6.28 %] 

1 
[≈0 %] 

 
ENTRY 

5 
 [≈0 %] 

2 
 [≈0 %] 

4 
 [≈0 %] 

 

()=1997  

[]=2005 
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Bilaga 2: Största exportbranscher enligt 2005 års 
data (kombinerad nomenklatur 6 siffror) 

KN_6 Exportvärde 

2005 (kronor) 

Andel 

% 

kumulativ 

andel % 

Beskrivning 

300490 38288734755 4,39 4,39 Medikamenter innehållande jod eller jodföreningar, föreliggande i 

former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln 

870323 35919358019 4,12 8,51 Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och 

återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 

3.000 cm³, nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer 

inkl. föraren) 

852520 30899758665 3,54 12,05 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller 

television, med inbyggd utrustning för mottagning (exkl. radiotelefoni 

och radiotelegrafi, för civila luftfartyg enligt nr 8525.20.10 samt för 

cellulära nätverk "mobiltele 

271019 26122160825 3,00 15,05 Hydrauloljor, innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur 

petroleum eller bituminösa mineral som är karaktärsgivande 

beståndsdelar i varan (exkl. för kemisk omvandling eller för behandling 

enligt särskild process som definieras i komplette 

440710 20824761751 2,39 17,44 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller 

svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek 

av > 6 mm 

852990 20365735531 2,34 19,77 Delar till apparater för sändning för radiotelegrafi eller radiotelefoni, 

apparater för sändning med inbyggd utrustning för mottagning, digitala 

videokameror för stillbilder och bärbara mottagare för samtal eller 

personsökning, i.a.n. 

870332 17756887221 2,04 21,81 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för 

personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med 

förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- och 

semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men < 

470321 10688057109 1,23 23,03 Massa, kemisk, av barrträ "soda- och sulfatmassa", halvblekt eller blekt 

(exkl. dissolvingmassa) 

851790 10604164452 1,22 24,25 Delar till elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi, inkl. 

telefonapparater för trådtelefoni, med trådlösa mikrotelefoner och 

apparater för digitala trådsystem samt bildtelefoner, i.a.n. (exkl. 

sammansatta elektroniska komponen 

481092 9913102139 1,14 25,39 Flerskiktade papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller 

bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i 

kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (exkl. papper och 

papp av sådana slag som används för  

851730 9663654843 1,11 26,50 Telefon- och telegrafväxlar, för trådtelefoni eller trådtelegrafi 

271011 9537395061 1,09 27,59 Lättoljor och produkter, av petroleum eller bituminösa mineral som ger 

>= 90 volymprocent destillat "inkl. destillationsförluster" vid 210°C 

"ASTM D 86" 

870120 9256672645 1,06 28,65 Dragfordon för påhängsvagnar 
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840820 8664838282 0,99 29,65 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller 

semidieselmotorer", för industriell sammansättning av: traktorer enligt 

nr 8701.10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, 

motorfordon enligt nr 8704 med motor med en c 

870423 8473896729 0,97 30,62 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med 

kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt 

av > 20 ton (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng samt 

motorfordon för speciella ändamål enligt nr 87 

870829 7936449219 0,91 31,53 Delar och tillbehör till karosserier, inkl. förarhytter, ej för industriell 

sammansättning av motorfordon, till traktorer och motorfordon (exkl. 

stötfångare och delar till stötfångare, säkerhetsbälten) 

870899 7809780653 0,90 32,42 Delar och tillbehör, i.a.n., till traktorer och motorfordon 

842951 6554610973 0,75 33,17 Lastare med framtill monterad skopa, självgående (exkl. speciellt 

konstruerade för arbete under jord samt bandtraktorlastare) 

870790 6399409840 0,73 33,91 Karosserier, inkl. förarhytter, till traktorer, till motorfordon för transport 

av >= 10 personer inkl. föraren, motorfordon för godsbefordran och 

motorfordon för speciella ändamål 

260112 5658088434 0,65 34,56 Sintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra 

rostade naturliga järnsulfider) 

271600 5461321200 0,63 35,18 Energi, elektrisk 

851750 5432583158 0,62 35,81 Elektriska apparater för bärfrekvenssystem eller för digitala trådsystem, 

för trådtelefoni eller trådtelegrafi (exkl. telefonapparater, bildtelefoner, 

telefaxapparater, teleprintrar och telefonväxlar) 

870422 4953345082 0,57 36,37 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med 

kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt 

av > 5 ton men <= 20 ton, begagnade (exkl. dumprar, konstruerade 

för användning i terräng, motorfordon för speciella  

480100 4900340950 0,56 36,94 Tidningspapper i rullar med en bredd av > 36 cm, eller i kvadratiska 

eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm 

och den andra sidan > 15 cm 

870600 4558741101 0,52 37,46 Underreden till motorfordon för personbefordran, med 

förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller 

semidieselmotor" med en cylindervolym av > 2.500 cm³ eller med 

gnisttändning med en cylindervolym av > 2.800 cm³, samt underreden 

300439 4515967245 0,52 37,98 Medikamenter innehållande hormoner eller steroider, vilka används som 

hormoner, men inte innehållande antibiotika, föreliggande i avdelade 

doser "inbegripet doser i form av system för transdermal 

administration" eller i former eller förpackning 

870410 4443847660 0,51 38,49 Dumprar, konstruerade för användning i terräng 

480419 4233118763 0,49 38,97 Kraftliner, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm 

med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 

viktprocent av det totala fiberinnehållet, bestående av ett eller flera 

oblekta lager och ett utvändigt lager, s 

030212 4177778096 0,48 39,45 Stillhavslax, "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus", atlantlax 

"Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", färsk eller kyld 

220860 4170639408 0,48 39,93 Vodka med en alkoholhalt av <= 45,4 volymprocent, på kärl rymmande 

> 2 liter 
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870324 4014913131 0,46 40,39 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för 

personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med 

förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående 

kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000 cm³ (exkl. for 

852910 3871254468 0,44 40,83 Antennreflektorer och delar lämpliga att användas till antenner och 

antennreflektorer, i.a.n 

870840 3699554375 0,42 41,26 Växellådor för industriell sammansättning av: traktorer som framförs av 

gående; bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för 

personbefordran; motorfordon för godsbefordran som har en 

förbränningskolvmotor antingen med kompression 

848230 3525883904 0,40 41,66 Rullager, sfäriska 

820900 3365246071 0,39 42,05 Vändskär till verktyg, omonterade, av hårdmetall eller kermet 

841191 3327378642 0,38 42,43 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer, i.a.n. (exkl. för civila 

luftfartyg) 

901890 3282264138 0,38 42,81 Ultraljudsapparater för litotripsi 

480256 3272745225 0,38 43,18 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som 

används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-

perforerade papper och papp till hålkort och hålremsor, i rektangulära 

ark hos vilka den ena sidan är 297 mm o 

840810 3101738125 0,36 43,54 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, 

nya, med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW (exkl. för fartyg för 

öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 

och för krigsfartyg enligt nr 8906.00 

300432 3094931959 0,35 43,89 Medikamenter innehållande binjurebarkhormoner och derivat och 

strukturellt analoga ämnen av binjurebarkhormoner, men inte 

innehållande antibiotika, föreliggande i avdelade doser "inbegripet doser 

i form av system för transdermal administration" 

481159 3044071544 0,35 44,24 Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, bestrukna eller 

impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark 

oavsett storlek (exkl. blekta och vägande > 150 g/m² samt klister) 

842710 3040666276 0,35 44,59 Truckar, självgående, med elektrisk motor, med lyft- eller annan 

hanteringsutrustning, med lyfthöjd av >= 1 m 

480411 2962118947 0,34 44,93 Kraftliner, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36 

cm 

293729 2932467470 0,34 45,27 Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturellt analoga ämnen av 

sådana hormoner som främst används som hormoner (exkl. kortison, 

hydrokortison, prednison "dehydrokortison", prednisolon 

"dehydrohydrokortison", halogenerade derivat av binjureb 

392690 2911069629 0,33 45,60 Varor av plast, i.a.n. (exkl. tillverkade av duk) 

940360 2856411064 0,33 45,93 Möbler av trä (exkl. kontors-, köks-, sovrums- eller sittmöbler) 

740311 2854979814 0,33 46,25 Koppar, raffinerad i form av katoder och katodsektioner 

390120 2841104147 0,33 46,58 Polyeten med en specifik vikt av <= 0,94 "HD", i obearbetad form 

721921 2775629792 0,32 46,90 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm, 

varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med 

en tjocklek av > 10 mm 

841950 2751033097 0,32 47,21 Värmeväxlare (exkl. genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 

och värmepannor, ångkondensatorer, luftvärmare, economisers e.d.) 

847989 2748862809 0,32 47,53 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n. 
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382200 2738257422 0,31 47,84 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt 

beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan 

underlag samt certifierade referensmaterial (exkl. sammansatta 

diagnostiska reagens för administrering t 

260111 2730394880 0,31 48,16 Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra 

rostade naturliga järnsulfider) 

721912 2584316007 0,30 48,45 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm, 

varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en 

tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10 mm 

390110 2503590338 0,29 48,74 Polyeten, linjär, med en specifik vikt av < 0,94 "LD", i obearbetad form 

843149 2501677274 0,29 49,03 Delar till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430, i.a.n. 

(exkl. av gjutjärn eller gjutet stål) 

940390 2478183335 0,28 49,31 Delar till möbler, av metall (exkl. delar till möbler för medicinskt, 

kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt till sittmöbler) 

851521 2390824821 0,27 49,59 Maskiner och apparater, elektriska, för motståndssvetsning av metall, 

hel- eller halvautomatiska 

481022 2377410717 0,27 49,86 Lättviktspapper "LWC-papper", belagt eller bestruket, av sådana slag 

som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, vars 

innehåll av fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk 

process utgör > 10 viktprocent av det 

840130 2365254294 0,27 50,13 Obestrålade bränsleelement, inkapslade och försedda med speciella 

beslag for transport eller fastspänning, till kärnreaktorer "Euratom" 
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Bilaga 3 Vikter i konkurrensmått 

Varuexport till bestämmelseland. Totala värden, bortfallsjusterat, tkr efter handelspartner 
 
Land Exportvärde 1998 Vikt 

Österrike 7300186 0,0144 
Belgien 30842449 0,0607 
Kanada 6895348 0,0136 
Danmark 43001860 0,0847 
Finland 38791395 0,0764 
Frankrike 34432015 0,0678 
Tyskland 76929590 0,1515 
Italien 24587910 0,0484 
Japan 14147100 0,0279 
Nederländerna 39794721 0,0784 
Norge 57553034 0,1134 
Schweiz 11559188 0,0228 
Storbritannien och 
Nordirland 64118217 0,1263 
USA 57750890 0,1137 

   
Summa 507703903 1 
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OM ATT DEFINIERA, MÄTA OCH FÖRSTÅ 
KONKURRENSKRAFT 

Kommentar av prof. Gunnar Eliasson 

Begreppet konkurrenskraft dyker ständigt upp i den populärekonomiska debatten, och i 
många olika betydelser. Utifrån det enskilda företagets perspektiv är det lätt att ta till sig 
begreppet; Kan ett företag under en lång tid inte uppnå acceptabel lönsamhet på sitt kapital 
så saknar det konkurrenskraft. 

För ett helt land blir begreppet mer svårtolkat. Om bytesbalansunderskottet växer över alla 
gränser anses landets ekonomi ha problem med sin konkurrenskraft, likaså om landets 
valuta sjunker i värde. Under 1970 talet ansågs dock den tyska industrin ha hög 
konkurrenskraft därför att den kunde öka sin export trots den starka D-Marken. Om 
växelkursen sänks anses dock ganska allmänt att konkurrenskraften i stället har stärkts, 
därför att exportföretagen får lättare att sälja och tjäna pengar.  Men detta är ju ett mycket 
kortsiktigt perspektiv. Sänks växelkursen för långt och för länge kommer högre inflation 
som ett brev på posten och sedan löneinflation osv. och det ur konkurrenskraftsynpunkt 
mindre fördelaktiga utgångsläget kan till och med ha förvärrats.  Konkurrenskraften är väl 
inget som kan komma och gå från kvartal till kvartal? 

Oklarheter av detta slag har gjort konkurrenskraftbegreppet mindre populärt bland 
ekonomer. Man kan inte koppla det till någon bekant analytisk begreppsvärld . Krugman 
(1994) gör sig till och med lustig över begreppet nationell konkurrenskraft, därför att ett 
lands ekonomi, till skillnad från företagets ekonomi inte kan gå i konkurs. Den analogin 
med företaget håller dock inte.  

Burenstam Linder (1960) blev känd för att i sin avhandling, och helt i linje med den 
neoklassiska utrikeshandelsdoktrinen, ha argumenterat för att de rika ländernas avancerade 
kunder definierade en komparativ fördel hos landets ekonomi. Nationens konkurrenskraft 
kan, som jag skall visa, både göras meningsfull och intressant som begrepp, kopplas till en 
för den traditionelle nationalekonomen bekant teorivärld samt integreras med 
företagsekonomins konkurrenskraftbegrepp. 

Praktiska ekonomer har dock varit mindre bekymrade över hur begreppen kopplas till en 
vedertagen teorivärld och laborerat med ett otal ad hoc mått som signalerat för landets 
ekonomi olika positiva och negativa omständigheter. Exportutvecklingen är ett vanligt 
exempel i sammanhanget, och ett lands förlust av världsmarknadsandelar betraktas ofta 
med oro. Bland regionalekonomer har man studerat hur förändringar i resurserna 
allokering påverkat just exportens marknadsandelar, så kallad shift-share analys ( se t ex 
Cheptea et al 2005).  

Såväl på företags som på nationell ekonomisk nivå måste konkurrenskraftsbegreppet för 
det första betraktas på lång sikt. Företagets lönsamhet kan tillfälligt sjunka, men på lång 
sikt måste den hållas på en acceptabel nivå. Bytesbalansunderskott med mera får betraktas 
som restriktioner i den långsiktiga analysen. 

På nationell nivå måste man börja med att bestämma sig för vad landets medborgare och 
politiker är intresserade av, vill känna sig stolta över eller konkurrerar om att vara bäst på.  
På nationell nivå måste konkurrenskraftsbegreppet därför, och för det andra, betraktas 
utifrån ett långsiktigt välfärds- eller maktperspektiv. Därför har jag stor sympati för min 
egen ide (Eliasson 1972) att definiera landets konkurrenskraft ex post som den nationella 
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ekonomins förmåga att uthålligt (långsiktigt) generera en reallönetillväxt per capita 
uttryckt i internationell valuta. Om man sammanställer alla de faktorer som tagits upp i 
den mer eller mindre populära konkurrenskraftdebatten finner man att nästan alla också 
förekommer som förklaringsfaktorer när ekonomisk tillväxt diskuteras. Låt oss därför 
studera vilka faktorer som kan påverka ett sådant tillväxtresultat.  Om de reala lönerna 
växer snabbare än t ex genomsnittet i OECD kan vi ju tala om att konkurrenskraften har 
ökat, och vice versa. Den definitionen stämmer för övrigt väl med OECDs definition 
(OECD 1994), nämligen  ( i min omformulering) förmågan hos ett lands industri att 
producera varor och tjänster som klarar ” the test of international markets ” och som 
samtidigt  ökar landets reala inkomster på lång sikt. 

Dessa definitioner har dessutom den stora fördelens att på ett naturligt sätt låta sig kopplas 
upp mot den traditionella nationalekonomins modeller av den ekonomiska tillväxtens 
bestämningsfaktorer och på ett sådant sätt att makroekonomins begreppsvärld blir 
integrerad med företagsekonomins och mikroekonomins synsätt. Tillväxt på makroplanet 
måste rimligtvis ha något att göra med företagens förmåga att upprätthålla sin långsiktiga 
lönsamhet. 

Det är också så att om vi botaniserar bland alla de begrepp och mått och faktorer som 
åberopats i konkurrenskraftdiskussionen så finner vi som nämnts att de flesta på något sätt 
relaterar sig till de tillväxtmodeller som formulerats i olika sammanhang och då särskilt till 
den så kallade nya tillväxtteorins modeller där FoU baserat kunskapskapital spelar en 
central roll (Romer 1986,1990, Aghion och Howitt 1998, osv). 

Ett första steg tas i den rapport till vilken denna uppsats hör, där tillväxten i exporten 
kopplas till det kunskapskapital som påverkar produktionen. Det visar sig dock omedelbart 
från de tre explorativa företagsintervjuer som genomförts vara en begränsning att på 
traditionellt sätt definiera detta kunskapskapital som resultatet av genomförda FoU 
investeringar. 

Genom att betrakta kunskapsdriven exporttillväxt som ett mått på konkurrenskraft befinner 
sig dock denna analys i för nationalekonomen rätt härad. Låt mig därför kommentera 
rapporten i två steg, nämligen först den deskription av Sveriges konkurrenskraft i termer av 
olika branschers exporttillväxt som genomförts, samt därefter hur man kan koppla denna 
deskription till en företags (mikro) baserad tillväxtanalys på nationell nivå där parametrar 
som kan påverkas ex ante av politik kan identifieras för att åstadkomma ett önskat ex post 
makroutfall i tillväxt. Utgångspunkten för analysen är en studie (Andersson och Johansson 
bidrag i kapitel 3) i vilken exportens produktgrupper på finast möjliga nivå klassats som 
”egenskapskonkurrerande” eller ”priskonkurrerande.” Egenskapskonkurrens innebär att 
exportören/ företaget konkurrerar med unika egenskaper hos produkten, som då förutsätts 
ha sin grund i ett unikt kunskapskapital, i den traditionella modellen storleken på den 
uppmätta FoU kapitalinsatsen. ”Priskonkurrens” definierar den motsatta situationen och 
den ursprungliga neoklassiska modellens ”konkurrenskraftsbegrepp”, nämligen överlägsen 
kostnadseffektivitet när det gäller att tillverka givna varor och sälja dem till lägre priser än 
konkurrenterna. 

Egenskapskonkurrerande produkter definieras av ett högt ”kilopris”, i första hand i 
förhållande till importen inom samma produktgrupp, detta senare för att minska problemet 
med att man egentligen  jämför äpplen och bananer. Även om kilopriset är en nog så grov 
definition så går det att beskriva såväl utrikeshandeln som utvecklingen över tiden i termer 
av dessa kategorier. Jag vill därför först påpeka att det är mycket värdefullt att denna 
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kartläggning genomförts. Principerna bakom deskriptionen bygger dessutom på ett 
etablerat synsätt. 

Det handlar dock inte om mer än en beskrivning, och analysen kommer när författaren 
söker förklara varför deskriptionen ser ut som den gör i termer av faktorer som påverkat 
exporten i positiv eller negativ riktning. 

Och författaren gör helt rätt när han då försöker ta ned analysen på företagsnivå/ 
beslutsnivå, och använder sig av sektorsuppdelningen för att identifiera och intervjua tre 
företag. Detta senare är dock inte lika konventionellt eftersom praktiskt taget all 
tillväxtanalys, ny47 som gammal, bygger på sektors och branschbegrepp som relaterar sig 
till officiell statistik. 

Det visar sig då att tre intervjuer inte på långt när räcker att fånga den variation i 
förklaringar som ligger bakom ett företags framgång eller misslyckande, samt att 
kunskaps- eller kompetenskapital är ett betydligt bredare begrepp än den uppmätta FoU 
insatsen i produktionen. Förklaringen till en långsiktigt framgångsrik exportut-
veckling/konkurrenskraft kräver en mycket bredare upplagd intervju och enkätstudie och 
det gäller i synnerhet om ambitionen är att identifiera påverkbara policyparametrar. 

Jag ser därför, denna rapport som explorativ med syfte att definiera ett större projekt med 
just ovan nämnda policy ambition. En stor del av detta större projekt har därmed redan 
genomförts i och med Anderssons och Johanssons kartläggning och klassificering i kapitel 
3 av svensk export på ” egenskaps- ”och” priskonkurrerande” varugrupper. Frågan är dock, 
som en kommentar i förbigående, hur långt den officiella statistiken räcker att beskriva den 
export som är viktig och i sammanhanget intressant. Vi har dels hela tjänstesektorns 
utrikeshandel, dels det faktum att varuexporten i ökande grad handlar om kompletterande 
tjänsteexport som sannolikt bara delvis kommer med i varuexporten. Till detta kommer 
licensintäkter mm samt försäljning till utlandet av teknologiföretag, som är ett sätt att tjäna 
pengar på FoU investeringar som utförts i Sverige. Vi har dessutom, och ovanpå allt annat 
problemet att en mycket stor del av utrikeshandeln handlar om internhandel inom de stora 
internationella företagen, och att Sverige har en större andel internationella storföretag än 
nästan alla andra industriländer. 

Det optimala första (1) steget skulle då vara att a priori (eventuellt med steg (2) nedan som 
grund) identifiera extremt framgångsrika exportgrupper/exportörer/företag (och 
motsatsen), oavsett de är egenskapskonkurrerande eller ej, samt utifrån ett slumpmässigt 
urval koppla den varukategorin till identifierbara företag. Jag är medveten om att 
sekretessreglerna kan vålla problem här. 

Nästa steg skulle då vara att utifrån någon lämpligt vald ” ny tillväxtmodell” – det finns 
flera- 

2A koppla exporten till tillväxtmodellens förklaringsfaktorer 

2B identifiera förklaringsfaktorer och policyparametrar inom ramen för nämnda 
modell.  

Jag tycker inte man skall stanna här eftersom inga av ovan nämnda modeller är tillräckligt 
generella och nyanserade för att innehålla alla de faktorer som är relevanta för en 
någorlunda fullständig konkurrenskraftstudie där de individuella företagens relationer 

                                                 
47 Romer (1986) talar visserligen om företag, men det handlar på traditionellt sätt om infinitesimalt 
små företag som inte är ett acceptabelt företagsbegrepp i detta sammanhang, 
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(över marknader) till makroperspektivet hålls under intellektuell kontroll. Den nya 
tillväxtmodell som nämnts ovan, 

3 bör därför breddas verbalt, och analytiskt om det går, för att ge företages 
dynamik en explicit roll i analysen, samt 

4 placeras i en explicit och relevant industriell marknadsmiljö som även den 
kan påverkas av ekonomisk politik.  

Det femte avslutande steget bör därmed bli  

5 att genom intervjuer och/eller en enkät ”kartlägga” vilka faktorer som spelat 
en viktig roll bakom den framgång (och dess motsats) som kunnat 
observeras.  
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Bryssel, New 
Delhi, Peking, Tokyo och Washington. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och 
internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

•	 tillhandahålla	globala	mötesplatser	och	främja	internationellt	kontaktskapande			
	 inom	tillväxtpolitiken
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Svar	direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.
Working	paper/PM	–	metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter	
är	exempel	på	publikationer	i	serien.




