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1. Inledning
Konkurrenskraft är ett begrepp med 
många innebörder. Det kan handla 
om lönekostnadernas relation till 
produktiviteten, om politiska och 
institutionella förutsättningar för 
långsiktig produktivitetstillväxt, 
om branschförskjutningar och om 
indirekta indikatorer, ofta i form 
av produktion eller export. 1) His-
toriskt har forskningen inom dessa 
områden i allt väsentligt baserats 
på enskilda branscher eller enskil-
da länder. Det betyder att den nöd-
vändiga insatshandeln – och de 
sysselsättnings- och produktivitets-
effekter den ger upphov till – inte 
har varit av något nämnvärt intres-
se (Timmer 2017). 2)  Under sena-
re år har dock det akademiska och 
politiska intresset alltmer kommit 
att riktas mot hur handeln med in-
satser skapar och sprider produk-
tivitet och konkurrenskraft inom 
och mellan länder – hur olika de-
lar av ekonomin knyts samman i 

Industrins konkurrenskraft i 
Finland och Sverige
Finland och Sverige har förlorat konkurrens- 
kraft sedan millennieskiftet. Den här förlusten 
är särskilt påtaglig i sambandet med och efter 
!nanskrisen 2008; åren 1995–2007 var relativt 
framgångsrika. Den !nländska konkurrens-
kraften har försvagats mer än den svenska och 
detta förklaras främst av en särskilt ogynnsam 
utveckling efter !nanskrisen. Produktivitetstill-
växten har avsevärt justerats nedåt, i än högre 
grad i Finland än i Sverige.

Industrins sysselsättning krympte 2009–
2014, snabbare i Finland än i Sverige. Ensidigt 
fokus på sysselsättningen inom den del av 
ekonomin som klassi!ceras som tillverk- 
ningsindustrin leder dock till en betydande 
underskattning av industrins ställning i !n-
ländsk och svensk ekonomi. Flyttar vi blicken 
från branschde!nition till industrins produk-
tionsprocesser ökar industrisyssel- 
sättningen med mer än 50 procent.
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produktionsprocesser i syfte att färdigställa slut-
produkter.

Skälen till detta ökade intresse är bland an-
nat att teknikutvecklingen i allmänhet, och IKT 
i synnerhet, har gjort det lönsamt för företagen 
att öka sin specialisering, att det ökade insatsflö-
det som följer av detta har blivit en mer betydel-
sefull produktionsfaktor och att spridningen av 
ny teknik och kunskapsbaserat kapital tycks ha 
försämrats i västvärlden (OECD 2016; Ali-Yrk-
kö 2017a). 3)

Med utgångspunkt i att detta vertikala per-
spektiv är särskilt relevant för högspecialisera- 
de och handelsberoende länder, syftar den här 
artikeln till att för första gången jämföra fin-
ländsk och svensk industris konkurrenskraft 
med hänsyn tagen till samspelet mellan bran-
scher i den inhemska ekonomin och hur länder-
na – via import och export – deltar i den globa-
la ekonomin. 4) Vi utgår från tre definitioner av 
konkurrenskraft. Var och en av dessa analyseras 
i den här artikeln utifrån en huvudfrågeställning:

(1) I vilken utsträckning har Finland och Sve-

rige avindustrialiserats i termer av sysselsätt-
ning, när hänsyn tas till samspelet mellan bran-
scher i den inhemska ekonomin?

(2) Hur har industrins produktivitet utveck-
lats, när hänsyn tas till produktiviteten i indus- 
trins underleverantörsled?

(3) Hur har industrins globala marknadsandel 
utvecklats, när hänsyn tas till den ökade insats-
handeln inom och mellan länder?

Den studerade perioden är 1995–2014 och 
den statistik vi använder är hämtad från World 
Input-Output Database (WIOD). 5) Omvandling-
en till gemensam valuta (dollar) görs med väx-
elkurser. 6)  

”Den kanske mest framträdande struk-
turomvandlingen i västvärlden under ef-
terkrigstiden är industrins minskade rela- 
tiva och absoluta sysselsättning samt 
krympande andel av nominell bnp.”

Foto: Lehtikuva

Robot som kopplas till 5G-nätverket. ABB:s, Atosteks och Telias pilotprojekt kring arti!ciell intelligens presen-
terades i Helsingfors i juni 2019.
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2. Avindustrialisering

2.1 Bakgrund
Den kanske mest framträdande strukturomvand-
lingen i västvärlden under efterkrigstiden är in-
dustrins minskade relativa och absoluta syssel-
sättning samt krympande andel av nominell 
bnp. 7) Den här avindustrialiseringen inleddes 
något decennium efter andra världskriget och så 
gott som alla rika länder har därefter genomgått 
en sådan process, däribland Finland och Sveri-
ge (Baldwin 2017). 8) Den här utvecklingen har 
skapat en oro om att globaliseringen försvagar 
västvärldens konkurrenskraft och därmed un-
dergräver möjligheten till full sysselsättning och 
framtida reallöneökningar, kanske särskilt i spå-
ren av finanskrisen 2008 och den intensifierade 
avindustrialisering som därefter har skett (WTO 
2019). Detta har i sin tur bidragit till en politisk 
diskussion om industrins betydelse och hur in-
dustrins ställning kan stärkas (Europeiska kom-
missionen 2014).

Orsakerna till avindustrialiseringen finns det 

delade meningar om (van Neuss 2018), men ett 
grundläggande problem är att forskningen i allt-
för hög utsträckning endast har fokuserat på de 
förändringar som har skett inom den del av eko-
nomin som i nationalräkenskaperna klassificeras 
som ”tillverkningsindustrin”. Det betyder att det 
ökade samspelet mellan industrin och övriga de-
lar av ekonomin inte beaktas. 9)  En konsekvens 
av denna förskjutning i komparativa fördelar är 
därmed att en växande andel av den produk-
tion och sysselsättning som är nödvändig för att 
producera en industriprodukt exkluderas om ett 
strikt branschperspektiv anläggs i analysen. 10)  
Detta riskerar i sin tur leda till att avindustria-
liseringen överskattas (Ciriaci och Palma 2016; 
WTO 2019). För att ge en mer realistisk bild av 
industrins ställning i Finland och Sverige bör vi 
därför även beakta det samspel med övriga eko-
nomin som efterfrågan på industriprodukter ska-
par i industrins underleverantörsled. 11) Därutö-
ver bör vi även beakta det samspel som uppstår 
när industrin levererar insatser till andra bran-
schers produktionsprocesser. 12) 

Foto: Lehtikuva

En kvinna arbetar vid monteringslinjen vid Volvos fabrik i Torslanda nära Göteborg.
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2.2 Empirisk analys
Med input-output-analys (IO) kan vi beräkna 
hur mycket sysselsättning industrin genererar i 
sina underleverantörsled och i vilken utsträck-
ning industrin levererar insatser till andra de-
lar av ekonomin. 13)  Därmed kan vi fånga in in-
dustrins samspel – uppströms och nedströms – 
i den inhemska ekonomin och utifrån detta ska-
pa vertikalt baserade indikatorer på avindustri-
aliseringen, vilka på ett bättre sätt än det veder-
tagna (horisontella) perspektivet avspeglar hur 
industriproduktionen och moderna ekonomier i 
själva verket fungerar.

Av tabell 1 framgår att industrisysselsättning-
en i Finland år 2001 uppgick till 425 000. Det-
ta är det antal som sysselsattes i den del av eko-
nomin som klassificeras som tillverkningsindu-
strin. 14)  Om vi fokuserar på det antal sysselsat-
ta som krävs i alla delar av ekonomin för att mö-
ta efterfrågan på industriprodukter (uppströms) 
uppgår antalet ”industrisysselsatta” samma år 
till 522 000. Om vi till detta antal adderar de 
som sysselsätts i industrin av att producera in-
satser till andra branschers produktionsproces-
ser (upp- och nedströms), uppgick antalet an-
ställda i denna ”utvidgade” industri år 2001 i 
Finland till 622 000. 

Jämför vi Finland och Sverige över tid ser vi 
att utvecklingen mellan 2001 och 2014 har va-

rit jämförbar, med en något större procentuell 
minskning i industrin  (Standard för svensk nä-
ringsgrensindelning, SNI 10–33).

 i Finland, men med en motsvarande utveck-
ling till Sveriges nackdel om utgångspunkten är 
det vertikala perspektivet. Fokuserar vi på de två 
delperioderna – 2001–08 respektive 2008–14 – 
ser vi större skillnader. Som framgår av tabell 1 
utvecklades den finländska industrin starkt un-
der åren direkt efter millennieskiftet, med en 
mycket begränsad sysselsättningsminskning och 
då särskilt när samspelet med övriga ekonomin 
beaktas. Detta relativt sett mer omfattande ver-
tikala samspel ger en indikation om en ökad be-
tydelse av den inhemska insatshandeln i indu-
strins produktionsprocesser.

Även i Sverige tycks det som om insatsstruk-
turens betydelse ökade under den här perioden, 
men sysselsättningsnedgången var betydligt 
större i Sverige än i Finland oavsett vilken defini-
tion av industrins sysselsättning vi använder. Ef-
ter finanskrisen är trenden den omvända – i in-
dustrin (SNI 10–33) och i termer av sammanlagd 
upp- och nedströmssysselsättning minskade sys-
selsättningen snabbare i Finland än i Sverige un-
der åren 2008–14. Den här slutsatsen stärks om 
vi studerar åren 2009–14, då industrisysselsätt-
ningen minskade snabbare i Finland oavsett vil-
ken sysselsättningsdefinition vi utgår från.

Tabell 1. Olika de!nitioner av industrins sysselsättning. Tusental respektive procentuell förändring. 
Källa: WIOD och egna beräkningar.

Foto: Lehtikuva
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En aspekt att beakta i detta sammanhang är 
industrins branschstruktur. På ett övergripande 
plan är den likartad i Finland och Sverige, men 
några betydande skillnader föreligger. Bland an-
nat är pappersindustrin och dator- och elektro-
nikindustrin betydligt större i Finland och det 
omvända gäller för fordonsindustrin och metall-
industrin. Dessa skillnader i branschstruktur på-
verkar jämförelsen mellan Finland och Sverige. 
När vi beräknar tillväxten i finländsk industris 
uppströms sysselsättning mellan 2001 och 2014 
med svensk industris branschvikter blir – den 
självfallet hypotetiska – utvecklingen mer posi-
tiv än den faktiska. Det betyder att finländsk in-
dustri jämfört med den svenska har missgynnats 
av sin branschstruktur; med en svensk struk-
tur under perioden 2001–14 skulle uppströms-
sysselsättningen i Finland år 2014 ha varit drygt 
40!000 högre än vad som var fallet och den pro-
centuella minskningen sedan millennieskiftet 
hade nästan halverats. 15)

Hur har industrins andel av näringslivets sys-

selsättning utvecklats sedan millennieskiftet? 
Diagram 1 visar att den finländska industrins 
andel (SNI 10–33) minskade från 32 till 23 pro-
cent mellan 2001 och 2014 och att den svenska 
minskningen var lika stor i procentenheter – från 
29 till 20 procent. Den svenska industrins upp-
ströms sysselsättningsandel minskade med när-
mare 30 procent under perioden 2001–14, med-
an motsvarande minskning i Finland ”endast” 
uppgick till drygt 20 procent. Även när ned-
strömsperspektivet adderas minskade sysselsätt-
ningsandelen mer i Sverige än i Finland – med 
28 respektive 23 procent. Skillnaden i utveck-
ling mellan Finland och Sverige mellan 2001 och 
2014 har – oberoende av definition av industrins 
sysselsättning – enligt diagrammet uppstått ef-
ter finanskrisen; under åren 2001–08 är andels-
utvecklingen mycket likartad. 

Påverkas tolkningen av avindustrialiseringen 
efter finanskrisen av sysselsättningsutvecklingen 
i näringslivet i sin helhet? Ja, det gör den. Under 
den här perioden ökade näringslivets sysselsätt-

Diagram 1. Industrins andel av näringslivets sysselsättning, olika de!nitioner av industrins sysselsättning. 
Näringslivet de!nieras som 01–82 i Svensk näringsgrensindelning (SNI). Källa: WIOD och egna beräkningar.
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ning med fyra procent i Sverige, men minska-
de med sju procent i Finland. Om utvecklingen 
i det finländska näringslivet hade varit densam-
ma som i det svenska visar våra beräkningar att 
den finländska industrins andel av näringslivets 
sysselsättning – i termer av upp- och nedströms 
sysselsättning – hade minskat något snabbare än 
i Sverige under åren 2008–14 och för år 2014 ha-
de dess andel i diagram 1 justerats ned från 36 
till 34 procent.

Den kanske mest framträdande aspekten av 
diagram 1 är dock den påtagliga nivåskillnaden 
– i både Finland och Sverige – mellan indu-
strins (SNI 10–33) och de två andra sysselsätt-
ningsdefinitionernas andel av näringslivets sys-
selsättning. Utöver att den här skillnaden har 
ökat i Finland sedan millennieskiftet, uppgick 
industrins sysselsättning (SNI 10–33) i Finland 
och Sverige år 2014 endast till något mindre 
än två tredjedelar av industrins upp- och ned-
ströms sysselsättning. Det betyder att syssel-
sättningen i industrin (SNI 10–33) i både Fin-
land och Sverige underskattar det antal syssel-
satta som i någon del av ekonomin är involve-
rad i industrins produktionsprocesser med om-
kring 55 procent.

Om vi flyttar blicken från branschklassifice-
ringen i nationalräkenskaperna till industrins 
produktionsprocesser ökar således ”industrisys-
selsättningen” med mer än hälften. Vår slutsats 
blir därför att det vedertagna, branschspecifika 
perspektivet på ett betydande sätt underskattar 
industrins betydelse i Finland och Sverige. Ef-
tersom industrins sysselsättning är en av kon-
kurrenskraftsforskningens vedertagna indirek-
ta indikatorer, innebär den här underskattning-
en även att svensk och finländsk industris kon-
kurrenskraft underskattas och att denna under-
skattning för Finlands del har ökat sedan mil-
lennieskiftet.

Slutligen ser vi att Finland i termer av syssel-
sättning är något mer industriberoende än Sve-

rige. Detta gäller oavsett vilken indikator vi stu-
derar, men främst när nedströmsperspektivet in-
kluderas. Det indikerar att finländsk industri, re-
lativt den svenska, spelar en viktigare roll som 
underleverantör i den inhemska ekonomin.

3. Vertikal produktivitet

3.1 Bakgrund
Inom den nationalekonomiska – neoklassiska 
– huvudfåran bestäms arbetsproduktiviteten av 
humankapitalet, kapitalstocken och totalfaktor-
produktiviteten. 16)  Det perspektiv som anläggs 
i den här forskningen är i allt väsentligt att stu-
dera enskilda branscher eller länder (Carvalho 
2014). Det betyder i sin tur att den nödvändi-
ga insatshandeln – och de sysselsättnings- och 
produktivitetseffekter den ger upphov till – in-
te beaktas och därmed att endast ett steg i pro-
duktionsprocessen analyseras (Gu och Yan 2017; 
Timmer 2017; Brondino 2019).

Under senare år har dock huvudfårans intres-
se för ett vertikalt produktivitetsperspektiv ökat 
– att ta hänsyn till och inkludera produktivitets-
utvecklingen längs hela produktionskedjan, na-
tionellt och globalt. Skälen till detta är bland an-
nat det intensifierade samspelet mellan bran-
scher, en framväxande forskning om hur pro-
duktivitetsförändringar på mikronivå kan påver-
ka makroekonomins produktivitetstillväxt, far-
hågor för att spridningen av kunskapskapital 
och ny teknik fungerar sämre än tidigare samt 
hur framväxten av globala värdekedjor påver-
kar de inblandade företagens produktivitet. 17)  

Detta nymornade intresse knyter an till några 
oortodoxa forskningsinriktningar som under ef-
terkrigstiden mer explicit har intresserat sig för 
produktivitetens vertikala aspekter. Ur ett IO-
perspektiv är den centrala frågan hur mycket ar-
bete som krävs i ekonomin i sin helhet för att 
producera en slutprodukt. 18) 

En andra oortodox inriktning tar sin ut-
gångspunkt i ett evolutionärt perspektiv på hur 
teknisk utveckling skapas och sprids i ekono-
min. 19)  Den här inriktningen syftar till att öpp-
na den svarta lådan och att försöka förstå vad 
som driver den tekniska utveckling som gyn-
nar totalfaktorproduktiviteten. Samspelet inom 
och mellan branscher är här centralt – hur pro-

”Vår slutsats blir därför att det vedertagna, 
branschspeci!ka perspektivet på ett be- 

tydande sätt underskattar industrins 
betydelse i Finland och Sverige.”
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3.2 Empirisk analys
Utifrån IO-beräkningar, och i termer av tak-ko-
efficienter, visar diagram 2 att det år 2001 kräv-
des 12,5 sysselsatta i den finländska ekonomin 
och närmare 11 i den svenska för att produce-
ra en industriprodukt till ett värde om en miljon 
dollar. 22)  Under åren fram till finanskrisen för-
bättrades produktiviteten snabbt, uttryckt som 
ett minskat arbetskraftsbehov per produkt: i Fin-
land med drygt tio procent per år och i Sverige 
med något mindre än nio procent. Detta resulte-
rade i produktivitetskonvergens – i diagram 2 ut-
tryckt som en fallande kvot mellan Finland och 
Sverige. En konsekvens av finanskrisen 2008 var 
en avsevärd nedjustering av produktivitetstill-

”En konsekvens av !nanskrisen 2008 var  
en avsevärd nedjustering av produkti- 
vitetstillväxten, i än högre grad i Finland 
än i Sverige.”

duktionen organiseras och hur samspelet mellan 
enskilda företag och branscher påverkar makro-
ekonomins funktionssätt.

En tredje inriktning hör hemma i den nykey-
nesianska traditionen. Med utgångspunkt i de 
klassiska politiska ekonomerna, IO-teorin och 
Sraffas (1960) subsystem, utvecklar Pasinet-
ti (1973, 1981, 1993) en tillväxtteori med fokus 
på produktionsprocessen. Teorin söker svaret på 
frågan hur en ”ren” arbetsekonomi – där pro-
duktionen endast utförs av den primära produk-
tionsfaktorn arbete – och dess produktivitet ut-
vecklas över tid som en konsekvens av enskilt 
och kollektivt lärande. 20)  Detta lärande bidrar 
till den tekniska utvecklingen, vilken i sin tur på-
verkar hur mycket och vilka insatser som krävs 
för att slutproducera en produkt.

För att fånga denna dynamik etablerar 
Pasinetti begreppen vertikalt integrerade sek-
torer och den totala arbetskraftskoefficienten 
(tak). 21)  Tak-koefficienten uttrycker hur många 
sysselsatta som krävs i den inhemska ekonomin 
för att slutproducera en produkt.

Diagram 2. Vertikal produktivitet, de!nierad som antal sysselsatta som krävs i den inhemska ekonomin för att 
producera en industriprodukt till ett värde om en miljon dollar. Källa: WIOD och egna beräkningar.
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växten, i än högre grad i Finland än i Sverige. 
Mellan 2009–14 minskade den finländska indu-
strins tak-koefficient med så lite som 1,2 pro-
cent per år, att jämföra med 3,7 procent i Sve-
rige. Som en konsekvens av detta vidgades pro-
duktivitetsgapet igen och uppgick år 2014 till 
drygt 20 procent: 5,9 sysselsatta per industripro-
dukt i Finland och 4,8 i Sverige. Detta innebär 
att skillnaden i produktivitetsnivå var högre i 
slutet av den studerade perioden än vid millen-
nieskiftet. 23)

Under perioden 2001–14 minskade arbets-
kraftsbehovet per industriprodukt i den inhem-
ska ekonomin med drygt 50 procent i båda län-
derna. Denna halvering visar hur central en väx-
ande (global) efterfrågan är för att upprätthål-
la industrins ställning i ländernas produktions-
system. En andra slutsats är att det bakom den 
som helhet betraktad mycket likartade utveck-
lingen mellan länderna sedan millennieskiftet 
döljer sig två distinkta faser: först konvergens, 
därefter divergens.

En möjlig förklaring till det större arbets-
kraftsbehovet i finländsk industri är att den im-
porterar mindre insatser per produkt – att en 
mindre andel av den nödvändiga förädlingen 
(löner och vinster) därmed genereras i något 
annat land. Allt annat lika skulle detta innebä-
ra ett större behov av arbetskraft i den inhem-
ska ekonomin för att slutproducera produkten. 
År 2001 var det så. I Finland uppgick industrins 
importmultiplikator – den import som genereras 
någonstans i ekonomin när efterfrågan på indu-
striprodukter ökar med en enhet – till 0,28 och 
i Sverige till 0,32. Detta betyder att en större an-
del av den nödvändiga sysselsättningen fanns 
inbäddad i den svenska insatsimporten och där-
med att skillnaden i produktivitetsnivå hade va-
rit mindre om den finländska multiplikatorn ha-
de legat på samma nivå som den svenska.

Vad som har hänt sedan millennieskiftet är att 
importmultiplikatorn har ökat i båda länderna, 
men mycket snabbare i Finland – med 37 res-
pektive fem procent. Konsekvensen av detta är 
att den finländska multiplikatorn sedan 2010 är 
högre än den svenska och att den skillnaden har 
ökat därefter. Detta betyder i sin tur att den skill-
nad i inhemsk produktivitetsnivå – och därmed 
konkurrenskraft – till svensk fördel som förelåg 

år 2014 hade varit något större om den svenska 
importmultiplikatorn hade legat på samma (hö-
ga) nivå som den finländska.

4. Global marknadsandel

4.1 Bakgrund
En av världsekonomins mest framträdande 
strukturförändringar under efterkrigstiden är 
den snabbt växande utrikeshandeln. Sedan någ-
ra decennier har dessutom den globala handelns 
sammansättning ändrats i riktning mot en ökad 
andel insatser – och därmed en ökad global när-
varo av tillväxtländer i allmänhet och Kina i syn-
nerhet. 24)  Det som ofta definieras som globala 
värdekedjor har i spåren av detta snabbt etable-
rats. De utgör i dag en central del av världseko-
nomin och spelar en avgörande roll för hur det 
globala produktionssystemet fungerar.

Den här utvecklingen förklaras främst av att 
ny IKT har gjort det möjligt för industriföretagen 
att organisera produktionsprocesser som är mer 
sekventiella och som lättare kan lokaliseras obe-
roende av nationsgränser. Länder specialiserar 
sig därför på olika delar av produktionsproces-
sen och använder i högre utsträckning än tidi-
gare importerade insatser för att producera sina 
produkter. Detta är vad som definierar vertikal 
specialisering och innebär att insatsimportens 
andel av en exportprodukt har ökat i västvärlden 
sedan 1970-talet (Pahl och Timmer 2019). 25)

I ljuset av den här strukturomvandlingen har 
det vuxit fram en konsensus inom forskningen 
om att utrikeshandeln och industrins konkur-
renskraft inte längre primärt bör förstås utifrån 
vedertagen (och bruttobaserad) produktions- 
och exportstatistik som baseras på enskilda 
branscher och länder, utan i vilken utsträckning 
branscher och länder bidrar till den nödvändiga 
förädlingen (nettobaserad) längs de globala vär-
dekedjorna. 26)  Om forskningen – och politiken 
– inte anammar detta vertikala perspektiv riske-
rar vi således att dra felaktiga slutsatser om län-
ders och branschers konkurrenskraft samtidigt 
som vi kan missförstå handelns betydelse för 
tillväxt och sysselsättning. Lamy (2011) menar 
till och med att bibehållandet av det vedertag-
na perspektivet försvårar globala handelssam-
arbeten och förstärker geopolitiska spänningar. 
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Med utgångspunkt i forskningens konsen-
sus föreslår Timmer med flera (2013) ett föräd-
lingsvärdeperspektiv på industrins internationel-
la konkurrenskraft. Denna vertikalt orienterade 
indikator – definierad som globala värdekedje-
inkomster (GVKI) – fångar in länders förmåga 
att på den globala marknaden konkurrera om 
de nödvändiga produktionsaktiviteterna längs 
den globala industriproduktionens värdekedjor 
– och därmed förmågan att generera inkomster 
och sysselsättning i det egna landet. 

4.2 Empirisk analys
Hur stora förädlingsvärden – globala värdekedje-
inkomster (GVKI) – genereras någonstans i fin-
ländsk respektive svensk ekonomi, i syfte att 
möta världens efterfrågan på industriprodukter? 
Med utgångspunkt i WIOD och dess globala IO-
modell framgår av diagram 3 att Finlands och 
Sveriges GVKI-nivå var oförändrad under den 
andra hälften av 1990-talet, men att den tog fart 
efter millennieskiftet och därefter växte snabbt 

fram till finanskrisen, vilken i sin tur resulterade 
i en snabb minskning av GVKI-nivån. 27)  Däref-
ter har vi sett en återhämtning i Sverige, men i 
Finland kvarstår den låga nivån.

Sammantaget innebär detta att den finländ-
ska GVKI-nivån år 2014 endast uppgick till 70 
procent av nivån före finanskrisen, medan mot-
svarande andel i Sverige uppgick till närmare 
90 procent. Samtidigt låg världens sammanlag-
da GVKI-nivå 20 procent högre 2014 än 2008.

 Den svagare utvecklingen visavi världens 
GVKI-nivå indikerar att Finlands och Sveriges 
konkurrenskraft har försämrats efter finanskri-
sen. Av diagram 3 framgår att Sveriges andel 
av världens GVKI ökade mellan 1995 och 2005. 
Därefter har andelen minskat snabbt – och då 
främst som en omedelbar effekt av finanskrisen. 
Mellan 2007 och 2014 minskade den svenska an-
delen med 31 procent, till drygt 0,6 procent av 
världens GVKI. Det betyder att sex promille av 
de löner och vinster som krävdes i någon del av 
ekonomin i något land för att producera världens 

Diagram 3. Industrins GVK-inkomster och dess andel av världens GVK-inkomster. Källa: WIOD och egna  
beräkningar.
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efterfrågan på industriprodukter genererades i 
Sverige. 28) Den finländska andelen av världens 
GVKI utvecklades på ett likartat sätt som den 
svenska från 1995 och framåt, men nedgången 
inleddes något år senare, direkt i samband med 
finanskrisen. Sedan 2007 har den finländska an-
delen av världens GVKI minskat med 44 pro-
cent, till drygt 2,5 promille. Som en konsekvens 
av detta försämrades konkurrenskraften (kvo-
ten) visavi Sverige med 18 procent. 

En möjlig förklaring till denna finländska 
konkurrenskraftsförlust kan vara en ogynnsam 
branschstruktur – att finländsk industri väger 
tyngre i branscher som har haft en särskilt svag 
återhämtning efter finanskrisen i termer av GV-
KI. Så är dock inte fallet, snarare tvärtom. När vi 
beräknar den svenska GVKI-nivån år 2014 med 
den finländska industrins branschvikter sedan 
2008 blir denna hypotetiska nivå några procent 
högre än den faktiska. För Finlands del innebär 
detta att landets relativa försvagning efter finans-
krisen hade varit än mer markerad om den fin-
ländska industrin hade haft en svensk bransch-
struktur. Detta gäller trots att GVKI-nivån för da-
torer och elektronik i Finland har minskat med 
närmare 60 procent sedan finanskrisen. Om den 
här branschen exkluderas hade Finlands andel 
av världens GVKI minskat med 35 procent se-
dan finanskrisen. 29)

kraft har ökat. Detta innebär att fokus riktas mot 
hur industriföretagen organiserar sin produktion 
och samarbetar med underleverantörer och kun-
der, nationellt och globalt, i syfte att färdigstäl-
la sina produkter. 

Med detta förhållningssätt och utifrån tre 
definitioner av konkurrenskraft är vår slutsats 
– med stöd av en i analysen konstaterad fort-
satt avindustrialisering och krympande globala 
marknadsandelar – att Finland och Sverige, i lin-
je med den generella trenden i västvärlden, har 
förlorat konkurrenskraft sedan millennieskiftet. 
Den här förlusten är särskilt påtaglig i samban-
det med och efter finanskrisen 2008; åren 1995–
2007 var relativt framgångsrika.

En andra slutsats är att den finländska kon-
kurrenskraften har försvagats mer än den svens-
ka och att detta främst förklaras av en särskilt 
ogynnsam utveckling efter finanskrisen. Under 
den här perioden, 2009–14, krympte industrins 
sysselsättning – oberoende av hur den definie-
ras – snabbare i Finland, den vertikala produkti-
vitetstillväxten var betydligt lägre och förlusten 
i global marknadsandel var större.

Vår tredje slutsats är att ett ensidigt fokus på 
sysselsättningen inom den del av ekonomin som 
i nationalräkenskaperna klassificeras som till-
verkningsindustrin leder till en betydande un-
derskattning av industrins ställning i finländsk 
och svensk ekonomi. Den här underskattningen 
har ökat i Finland sedan millennieskiftet. Flyt-
tar vi blicken från branschdefinition till indu-
strins produktionsprocesser ökar industrisyssel-
sättningen med mer än 50 procent.

Vår fjärde slutsats, avslutningsvis, är att Fin-
land och Sverige är mycket små industrinatio-
ner och att marknaden därmed är i det närmaste 
oändlig; den andel av de löner och vinster som 
krävs i någon bransch i något land för att mö-
ta världens efterfrågan på industriprodukter och 
som genereras i Finland eller Sverige är betyd-
ligt lägre än en procent.

Bakom dessa slutsatser har vi identifierat tre 
nyanserande faktorer. Den första handlar om att 
Finland i några avseenden har påverkats nega-
tivt av sin branschstruktur – och då främst av 
den mycket svaga utvecklingen i dator- och elek-
tronikbranschen sedan finanskrisen. Detta kom-
mer främst till uttryck i att den finländska in-

”Finlands relativa försvagning efter 
!nanskrisen hade varit än mer marke-
rad om den !nländska industrin hade 

haft en svensk branschstruktur.”

5. Avslutning

5.1 Utgångspunkter och huvudresultat
Den här artikelns utgångspunkt är, i linje med 
den forskningskonsensus som har etablerats un-
der senare år, att en ökad specialisering inom 
och mellan länder, och en ökad betydelse av det 
kunskapsbaserade kapitalet i samtida tillväxt-
processer, innebär att behovet av vertikalt base-
rade analyser av produktivitet och konkurrens-



30   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2020

dustrins uppströms sysselsättning hade mins-
kat betydligt mindre med en svensk bransch-
struktur.

En andra nyanserande faktor är den svaga 
sysselsättningsutvecklingen i det finländska nä-
ringslivet; med en svensk utveckling hade den 
finländska industrins andel av näringslivets sys-
selsättning sedan finanskrisen fallit tillbaka mer 
än den svenska.

Den tredje faktorn är att skillnaden i produkti-
vitetstillväxt till Sveriges fördel efter finanskrisen 
hade varit något större om vi beaktar den snabbt 
ökade användningen av importerade insatser i 
den finländska industrins produktionsprocesser.

än i dag och att kraven på arbetsgivarna ökar i 
detta avseende. För svenskt vidkommande me-
nar vi även att urholkningen av finansieringen 
av den högre utbildningen – en fråga som politi-
ken förbiser trots en avsevärd minskning av re-
surserna per student sedan 1990-talet – är cen-
tral. I detta ligger även åtgärder för att locka hög-
kompetent arbetskraft från utlandet. 

Utöver detta argumenterar OECD (2015, 2016) 
för att en produktivitetshöjande politik bör bli 
mer ”holistisk”. Det är ett synsätt som vi sym-
patiserar med. Med detta avses bland annat att 
beakta att växande inkomstskillnader kan för-
sämra ekonomins produktiva bas och att låg-
lönejobb sänker den aggregerade produktivite-
ten. En annan aspekt av det holistiska perspek-
tivet är att minska det stora glappet mellan den 
kompetens som finns tillgänglig och den kompe-
tens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Där-
till effektiviseras allokeringen av humankapitalet 
om jämställdheten förbättras, diskrimineringen 
minskar och den sociala rörligheten tar steg i rätt 
riktning. Ett högt välbefinnande i arbetet gynnar 
industrins konkurrenskraft.

”Marknaden är i det närmaste oändlig; 
den andel av de löner och vinster 

som krävs i någon bransch i något land 
för att möta världens efterfrågan på 

industriprodukter och som genereras i  
Finland eller Sverige är betydligt lägre 

än en procent.” ”Det som bör vara landvinningar som 
alla företag kan investera i och dra nyt-
ta av, så som automatisering kopplad 
till arti!ciell intelligens, har hittills främst 
gynnat vissa delar av näringslivet.”

5.2 Hur främja industrins
konkurrenskraft?
Vad krävs för att stärka finländsk och svensk in-
dustris långsiktiga konkurrenskraft? På en fun-
damental nivå handlar det om välfungerande 
marknader, frihandel och en modern infrastruk-
tur. Med utgångspunkten att industrin ligger i 
den teknologiska fronten vill vi dock betona be-
tydelsen av en klok innovationspolitik och hur 
en sådan bidrar till att flytta denna front. I en ge-
nomgång av forskningen menar Bloom med fle-
ra (2019) att vissa åtgärder är effektiva på kort 
sikt, men att andra är mer effektiva på lång sikt 
och att politiken tenderar att fokusera för myck-
et på den korta sikten. På kort sikt är skattein-
citament för FoU och offentlig finansiering av 
forskning centralt, men ju längre sikten blir de-
sto större fokus bör riktas mot humankapitalet.

Det innebär att utbildningssystemet och dess 
roll i det livslånga lärandet bör prioriteras mer 

En annan aspekt, utöver innovationspolitiken 
och det holistiska synsättet, som bör lyftas i det-
ta sammanhang är att spridningen av ny teknik 
och kunskap tycks ha försämrats inom länder, 
med konsekvensen att skillnaden i produktivi-
tetstillväxt mellan de globalt orienterade (stor-)
företagen och övriga företag har ökat. Det som 
bör vara landvinningar som alla företag kan in-
vestera i och dra nytta av, så som automatise-
ring kopplad till artificiell intelligens, har hittills 
främst gynnat vissa delar av näringslivet. Detta 
leder till frågor om hur mottagliga de inhemskt 
orienterade företagen är för den utveckling som 
främst sker i de globalt orienterade företagen, 
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men även i vilken utsträckning som den teknik 
och kunskap som utvecklas är företagsspecifik 
och endast med betydande komplementära in-
vesteringar kan spridas till fler.

Den här spridningsaspekten har blivit allt vik-
tigare eftersom en större del av det produktivi-
tetsskapande kapitalet klassificeras som insatser 
och därmed sprids i ekonomin via insatsstruk-
turen. En viktig aspekt, utöver att politiska och 
branschmässiga stuprörsperspektiv har blivit än 
mer skadliga, för enskilda företag är därför att 
som underleverantör knyta upp sig mot de glo-
balt orienterade företagen; att bli en indirekt ex-
portör är – i ljuset av de resurser som krävs och 
de svårigheter som små- och medelstora företag 
kan möta i sin egen exportsatsning – ofta gott 
nog och gynnar samhällsekonomin. Med tanke 
på deras omfattning och betydelse för den sam-
tida tillväxtprocessen är de kunskapsintensiva 
företagstjänsterna därför en nyckel för Finland 
och Sverige som industrinationer. Det handlar 
inte om industrin eller tjänstesektorn – det hand-
lar om både och.
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