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Konkurrens- eller utvecklingskraft?
Empiri till stöd för Erik Dahméns
teoretiska synsätt

Erik Dahmén hävdade att det är viktigare att värna om näringslivets utveck-
lingskraft än om dess konkurrenskraft. Han får här stöd av mätningar baserade 
på ett stort urval av Sveriges företag för åren 2003–11. Konkurrenskraften hos 
näringslivet, mätt som summan av företagens förädlingskostnader i relation till 
förädlingsvärdet, är oförändrad över tid och speglar närmast ett antal likartade 
statiska jämviktslägen. Även om enskilda företags och branschers konkurrens-
kraft kan vara stor, bestående och varierande, vilket här exemplifieras, tycks 
de facto konkurrensen mellan företagen vara tillräcklig för att ganska snabbt 
eliminera de aggregerade vinsterna på nationell nivå och därmed näringslivets 
samlade konkurrenskraft. 

Erik Dahmén (1986, s 4) skriver: 

Konkurrenskraft är lätt att skapa med det enklaste av alla ekonomisk-politiska 
åtgärder, nämligen devalvering. Men hur är det beställt med industrins utveck-
lingskraft? Konkurrenskraft betyder, att man i ett visst läge kan konkurrera med 
priser vid given sammansättning av produktionen och givna marknadsförhål-
landen.1

Denna tes drev Dahmén tillsammans med tesen att det var viktigare att 
värna om utvecklingskraften, dvs ”ett näringslivs förmåga till snabb anpass-
ning efter växlande yttre förutsättningar och förmåga till förnyelse” (Dah-
mén 1986, s 4). Dahmén kopplar utvecklingskraft till förmåga till omvand-
ling och konkurrenskraft till lönsamhet (t ex genom relativlönesänkning-
ar, depreciering eller motsvarande). Sambandet mellan de två begreppen 
beskrev han på följande sätt: 

Konkurrenskraft kan under vissa omständigheter vara en nödvändig förut-
sättning för utvecklingskraft, dock inte alltid. Den kan inte som sådan leda till 
utvecklingskraft. Utvecklingskraft kan däremot skapa konkurrenskraft, som 
inte finns i utgångsläget.

Centralt i Dahméns analys är alltså att konkurrenskraft inte är detsamma 
som utvecklingskraft. Konkurrenskraften kan ha sitt ursprung antingen i 

1 Hans exempel med devalvering var avsett som ett pedagogiskt grepp. I dagsläget skulle han 
kanske ha skrivit växelkursförändringar eller räntepolitik, eftersom devalveringar ju inte är 
aktuella med den växelkursregim Sverige har haft de senaste tjugo åren. Han var även inne på 
återhållsamma avtalsförhandlingar med ungefär samma innebörd. Vi skulle kunna lägga till 
selektiva skattesänkningar för att göra vissa branscher konkurrenskraftiga, vilket är aktuellt 
i dag.
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förändrade prisrelationer, t ex devalveringar, eller i utvecklingskraften. 
Med hög utvecklingskraft förenas konkurrenskraft med höga löner och  
vinster. På lång sikt bestämmer utvecklingskraften vid vilken lönenivå full 
sysselsättning kan upprätthållas. Har ett land bristande utvecklingskraft 
återstår endast att i det långa loppet konkurrera med låga löner (Johansson 
och Karlson 2006, s 10).

Företaget ökar lönsamhet och konkurrenskraft genom att vara (relativt 
sett) utvecklingskraftigt. För företaget har därför inte heller förmågan till 
anpassning ett egenvärde annat än som medel att uppnå lönsamhet. Om 
näringslivet, dvs summan av alla företag, vid en given tidpunkt, eventuellt 
till följd av utvecklingskraft, skulle vara konkurrenskraftigt ansåg Dahmén 
uppenbarligen att marknadskrafterna ändå skulle eliminera denna konkur-
renskraft. För samhället blir den bestående fördelen av utvecklingskraften 
därför, något förenklat, reallönehöjningarna som bygger på företagens pro-
duktivitetshöjning. 

I denna studie användes som mått på konkurrenskraft kvoten mellan 
förädlingskostnaderna och förädlingsvärdet.2 Förädlingsvärdet minus för- 
ädlingskostnaderna utgör den rena vinsten, varför det finns ett direkt 
samband mellan ren vinst och konkurrenskraft, som Dahmén pekar på i 
sin definition.3 Beräkningarna utgår från svenska aktiebolags balans- och 
resultaträkningar. Detta mått kan aggregeras så att konkurrenskraften kan 
mätas för valfria aggregat av företag.  

Här visas att konkurrenskraftens spridning mellan företagen i Sverige är 
stor kring ett genomsnitt, som dock inte varierar nämnvärt över åren. Här 
visas även att hälften av företagens förädlingsvärde befinner sig i vad Dah-
mén benämnde utvecklingens negativa sida, dvs de har låg konkurrenskraft 
och negativa rena vinster, medan andra hälften befinner sig i utvecklingens 
positiva sida, med hög konkurrenskraft och positiva rena vinster. Man kan 
ur dessa observationer förstå varför Dahmén visade större intresse för indu-
striell utveckling på mikro- och mesoplanen än för konkurrenskraften på 
makroplanet, som han mest ansåg återspeglade statiska jämviktslägen. 

Någon heltäckande metod för att mäta utvecklingskraft är inte känd. 
Utvecklingskraften visar sig indirekt i den industriella dynamik som t ex 
växande företag uppvisar eller hur en innovativ bioteknisk bransch går från 
låg konkurrenskraft till hög, med snabb tillväxt i förädlingsvärdena som 
följd.

Orsaken till att konkurrenskraften på makronivå inte förändras märk-

2 Någon etablerad definition eller något etablerat sätt att mäta konkurrenskraft finns inte 
inom nationalekonomin. Konkurrenskraft används ibland för produkter och då används mått 
som relativpris, terms of trade (för exportprodukter), relativ enhetsarbetskostnad etc. Se ITPS 
(2005, s 11), Konjunkturinstitutet (2012, s 6) och Naturvårdsverket (2012, s 19). Den metod 
som används här tillhör den doktrinbildning som vi bekände oss till under min tid på IUI på 
slutet av 1970-talet: Konkurrenskraftiga företag är de som har högre avkastning än genomsnit-
tet, alternativt marknadskravet, dvs som har rena vinster.
3 Med ren vinst menas vinst utöver marknadskravet, som ibland kallas kalkylmässig vinst 
eller economic value added (EVA). Notera att den rena vinsten även kan vara negativ, om företa-
get underavkastar i relation till marknadens avkastningskrav; se även fotnot 8.
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bart, såsom visas i föreliggande artikel, beror på att företagens konkurrens 
om marknader, personal, kapital och insatsvaror relativt snabbt eliminerar 
de rena vinsterna på totalnivå och därmed konkurrenskraften i näringslivet 
som helhet.4 

Det önskvärda resultatet av utvecklingskraften är en allmän höjning 
av det ekonomiska välståndet. Dahmén pekade på att det därför ligger ett 
större värde i att, om nödvändigt multidisciplinärt, koncentrera analysen på 
institutionella, organisatoriska, skattemässiga och andra faktorers påver-
kan på utvecklingskraften.

1. Konkurrenskraft på företags-, region- och 
makronivå 

Företagets konkurrenskraft
Betrakta företaget som en ”planekonomisk ö i en marknadsekonomisk oce-
an”. Företaget säljer sina alster på produktmarknaden med resurser från 
faktormarknaderna. De senare omfattas av kapital-, arbets- och insatsva-
rumarknaderna. Dessa fyra marknader (som i sin tur kan bestå av flera del-
marknader) utövar ett konkurrenstryck på företaget: Företaget får konkur-
rera om arbetskraften, insatsvarorna, kapitalet och kunderna. Om företaget 
under en given tidsperiod, t ex ett halvår, ett år eller en konjunkturcykel, 
med (ren) vinst klarar summan av dessa marknadstryck är det konkur-
renskraftigt. Ibland används begreppet konkurrenskraft endast avseende 
produktmarknaden – ”vi har konkurrenskraftiga produkter” – vilket är en 
snävare definition än den som används här och som alltså avser företagets 
konkurrenskraft. Ett företag kan göra en produkt konkurrenskraftig genom 
att sänka priset på den, men det är inte liktydigt med att företaget därmed 
blir konkurrenskraftigt.

För att härleda det använda måttet på konkurrenskraft utgår jag från 
följande identiteter:

Omsättning (oms) ≡ lönekostnader (lk) + kapitalkostnader (kk) + inköp (i) + 
kapitalförslitning (d) + ren vinst (p)           (1) 
Förädlingsvärde (fv) ≡ oms – i – d     (2)

(1) och (2) ger:
oms – i – d ≡ fv ≡ lk + kk + p ≡ förädlingskostnaderna (fk) + p (3)

Av (3) framgår att när förädlingskostnaderna (fk) är lika med förädlingsvär-
det (fv) är den rena vinsten (p) noll. 

4 Det är rimligt att anta att samma tendens finns i alla länder med fungerande marknader. 
Detta motsäger inte uppkomsten av specialisering och arbetsfördelning mellan länder enligt 
utrikeshandelsteorin. Vissa underliggande företag och branscher med s k komparativa förde-
lar, naturliga eller förvärvade, kan likafullt ha hög lönsamhet och konkurrenskraft även om 
de aggregerade vinsterna i näringslivet elimineras på grund av konkurrensen på faktor- och 
produktmarknaderna. 
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Dividera högra sidan av (3) med fv och sätt p = 0:

1 ≡ fk/fv ≡ lk/fv + kk/fv         (4)  

Företag för vilka kk/fv + lk/fv = 1 kännetecknas alltså av att deras rena vin-
ster = 0. Måttet som här används på konkurrenskraft fås ur (3) och är:

fk/fv ≡ 1 – (p/fv)     (5)

Här mäts konkurrenskraften således som företagets förädlingskostnader 
dividerat med dess förädlingsvärde, eller som ett minus den rena vinstens 
andel av förädlingsvärdet. Ju lägre förädlingskostnaderna per krona föräd-
lingsvärde är, desto högre är konkurrenskraften.

Ett annat och möjligen enklare sätt att uttrycka detta är att säga att ett 
företag som producerar en krona förädlingsvärde till en lägre kostnad än en 
krona är effektivt, konkurrenskraftigt och lönsamt. Omvänt är ett företag 
för vilket det kostar mer än en krona att producera en krona förädlingsvärde 
inte effektivt, konkurrenskraftigt eller lönsamt.

Företaget producerar således förädlingsvärdet med produktionsfakto-
rerna arbete och kapital i olika kombinationer, arbetsintensivt eller kapi-
talintensivt. För att klarlägga detta empiriskt kan vi erhålla mått på kapi-
talet från företagens balansräkning. Här används balansomslutningen, dvs  
tillgångar som maskiner, byggnader, produkter i arbete, finansiella anlägg-
ningstillgångar m m. Kapitalkostnaderna består av kapitalmängd multipli-
cerat med det pris på kapital som gäller på olika kapitalmarknader.5 Arbetet 
skapar personalkostnader. 

I figur 1 presenteras ett diagram som kan användas för att grafiskt visa 
företagets konkurrenskraft med olika typlägen inritade. På x-axeln i dia-
grammet anges kapitalkostnaden per krona förädlingsvärde och på y-axeln 
personalkostnaderna per krona förädlingsvärde (löneandelen), dvs variab-
lerna (kk/fv) och (lk/fv) i ekvation (4). Den heldragna linjen förbinder alla 
punkter där de rena vinsterna är 0 (se ekvation 4). Innanför denna linje, 
mot origo, är de rena vinsterna positiva och utanför negativa. Vi kan alltså 
placera in företaget och se om det är konkurrenskraftigt eller inte och följa 
utvecklingen över tiden.

I figur 1 är även isokostkurvor från 0,60 till 1,40 inritade som exempel. 
Dessa förbinder punkter där summan av kapitalkostnaden/förädlingsvärde 
och lönekostnaden/förädlingsvärde, dvs förädlingskostnaden för att pro-
ducera en krona förädlingsvärde, är lika. Isokostkurvor förbinder därmed 
företag som är lika konkurrenskraftiga oavsett faktorproportioner. 

Om ett företag har en kapitalkostnad/ett förädlingsvärde på 0,80 och en 
lönekostnad/ett förädlingsvärde på 0,40 hamnar det på isokostkurvan 1,2 
(0,8 + 0,4 = 1,2). Avståndet till den heldragna linjen, i detta exempel –0,20 
(1 – 1,20), kan användas för att beräkna den rena vinsten, i detta fall en 

5 Här använder vi den långa räntan för främmande kapital (lånade medel) och den långa rän-
tan + 9 procent för eget kapital. Ett företag med hög soliditet får därmed högre kapitalkostnad 
allt annat lika än ett företag med låg soliditet. 
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negativ sådan. Om förädlingsvärdet är 100 miljoner kr är den rena vinsten 
således –20 miljoner kr.

Att generera rena vinster är viktigt för företaget då ägaren kan förväntas 
låta vinstmedlen stanna kvar i det eller skjuta till medel om detta genere-
rar högre avkastning än alternativet.6 Därmed möjliggörs en egenfinansie-
rad tillväxt, och man kan förvänta sig att konkurrenskraftiga företag växer 
snabbare i termer av förädlingsvärde än icke konkurrenskraftiga. Det finns 
exempel på företag som i sin begynnelse inte var konkurrenskraftiga men 
som ändå har vuxit därför att ägarna investerade i dem för att de någon gång 
i framtiden bedömdes bli konkurrenskraftiga.

Alfa Laval (se figur 2) är ett exempel på ett företag som var konkurrens-
kraftigt, ökade konkurrenskraften och samtidigt växte mellan 2005 och 
2008. (I detta exempel låter vi ytan på cirkeln vara proportionell mot före-
tagets/koncernens förädlingsvärde, varför tillväxten framgår av cirkelns 
ökande storlek.) Detta diagram baseras på uppgifterna i tabell 1, som har 
beräknats utifrån företagets bokslutsdata och i enlighet med ekvationerna 
ovan. 

Konkurrenskraften framgår av raden förädlingskostnad/förädlingsvär-
de. Raden förädlingskostnad/förädlingsvärde för 2008 kan läsas: Alfa Laval 
producerade 2008 en krona förädlingsvärde till en kostnad av 65 öre. 35 öre 
per producerad krona förädlingsvärde var därmed ren vinst. Kapitalkost-
naden var detta år 18 öre och personalkostnaden 47 öre per krona föräd-
lingsvärde, tillsammans alltså 65 öre. Multiplicerar man dessa 35 öre i ren 

6 Priset på kapital bestäms på sedvanligt sätt efter en bedömning av vad alternativet är. För 
lånat kapital är detta beräknat till den långa räntan för den avsedda perioden. För eget kapital 
är detta beräknat till den långa räntan +9 procent före skatt utifrån ett genomsnitt av ca 20 
internationellt konkurrerande börsföretag över flera konjunkturcykler. 

Figur 1
Typlägen för företags 
konkurrenskraft

Källa: Egen illustration.
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vinst med förädlingsvärdet 11 524 miljoner kr erhåller man den totala rena 
vinsten 4 059 miljoner kr år 2008. Alfa Laval ökade sin konkurrenskraft 
från 0,92 till 0,65 under den studerade perioden, samtidigt som en kraftig 
tillväxt av företagets storlek, såväl mätt i förädlingsvärde som i omsättning, 
ägde rum. 

I figur 3 kan vi även se ett företagets rörelser över tiden, exemplifierat 
med ett rörelsemönster som är typiskt för skogsföretag över en konjunk-
turcykel.

Företag som befinner sig innanför linjen (närmare origo) drar normalt 
till sig konkurrens genom nyetableringar, varvid de ursprungliga företagen 
pressas utåt (från origo). Företag och branscher utanför linjen slås ut eller 
söker sig inåt genom rationaliseringar etc. Linjen kan därför ses som ett 
slags jämviktslinje, där jämvikten bestäms av marknadens avkastningskrav. 

Figur 2
Ett företagsexempel, 

Alfa Laval 2005–08

Källa: Alfa Laval, årsredovisningar 2005–08.

Tabell 1
Alfa Lavals konkur-

renskraft 2005−08

Anm: Konkurrenskraften framgår av raden Förädlingskostnad/förädlingsvärde. Ju lägre kost-
nad per krona producerat förädlingsvärde, desto högre konkurrenskraft.
Källa: Alfa Laval, årsredovisningar 2005–08.
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Miljoner kronor 2005 2006 2007 2008

Omsättning 16 330 19 802 24 849 27 850

Förädlingsvärde 5 736 7 242 9 843 11 524

Kapitalkostnad/förädlingsvärde 0,19 0,18 0,16 0,18

Personalkostnad/förädlingsvärde 0,73 0,62 0,50 0,47

Förädlingskostnad/förädlingsvärde 0,92 0,80 0,66 0,65

Ren vinst 485 1 419 3 374 4 059
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Innanför är företaget konkurrenskraftigt och utanför är företaget inte kon-
kurrenskraftigt. Ju längre man befinner sig ifrån denna linje, desto starkare 
är normalt krafterna/trycken som driver företaget tillbaka mot linjen, dvs 
mot ett läge där de ”rena” vinsterna är noll – se figur 4.

På detta sätt, genom studier över tid, kan man visa hur marknadskraf-
terna inverkar på företaget; dessutom framgår konkurrenskraften på ett 
enkelt sätt. 

Analyserar man ett godtyckligt urval företag finner man att dessa, lik-
som fallet var i exemplet med koncernen Alfa Laval, kan förändra sin kon-
kurrenskraft en hel del, även under en så kort tidsperiod som ett år. I figur 5 

Figur 3
Ett konjunkturkäns-
ligt, cykliskt företags 
rörelse över tid

Källa: Egen illustration.
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Figur 4
Etablerings- och 
rationaliserings-
trycken

Källa: Egen illustration.
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ser vi de åtta största företagen i en godtyckligt vald region (Sörmland) åren 
2007 och 2008. Varje företag representeras även i detta fall av en cirkel som 
är uträknad som Alfa Laval i exemplet ovan. Fem av företagen försämrar sin 
konkurrenskraft (företagen 1, 2, 4, 5 och 6 som rör sig mot högre isokost-
kurvor i diagrammet) och tre förbättrar den (företagen 3, 7 och 8 som rör 
sig mot lägre isokostkurvor). Även om man väljer att studera alla företag i 
en bransch eller region finner man att dessa kan ha väsentligt olika konkur-
renskraft, som kan variera väsentligt mellan enskilda år. Detta fenomen kan 
möjligen förklara den ovilja Dahmén uppvisade mot att studera företagsag-
gregat av typen branscher, som han ansåg dolde det som var intressant i 
kausalanalysen av den industriella omvandlingen. 

Konkurrenskraft på regional nivå
Konkurrenskraften och dess spridning i ett större aggregat av företag fram-
går av figur 6. Här visas över 6 500 företag i en godtyckligt vald men typisk 
region (Sörmland) 2007. 

Notera att det praktiska med förädlingsvärden, personalkostnader och 
kapitalkostnader är att det lätt går att aggregera företag till t ex regioner och 
branscher. Vi kan alltså tala om företagen i regionens samlade produktion 
och konkurrenskraft baserat på företagens balans- och resultaträkningar.

Summan av alla företag i regionen ses som den större cirkeln på linjen i 
figur 6. Hälften av företagen ligger på eller innanför ”linjen” och den andra 
halvan på eller utanför. Notera att företagen i detta diagram är represente-
rade med en prick som anger deras position och konkurrenskraft och inte 
med en cirkel som visar deras storlek. En del företag är mycket konkurrens-

Figur 5
Exempel på företags-
rörelser mellan 2007 

och 2008 – de åtta 
största företagen i en 

region  

Anm: Ljusgrå 2007, mörkgrå 2008. Pilarna visar förändring mellan åren i företagens 1–8 kon-
kurrenskraft. Utåt = minskad konkurrenskraft, inåt = ökad konkurrenskraft. 
Källa: Bolagsverket, årsredovisningar 2007, 2008.
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kraftiga medan andra befinner sig ”långt ut”. De allra flesta befinner sig 
i närheten av linjen. Huvuddelen är arbetsintensiva (befinner sig ovanför 
en 45-graders linje från origo). Många av de företag som befinner sig över 
linjen är små.

Går man igenom andra regioner vid olika perioder i Sverige erhålls sam-
ma bild: summan av företagen ligger på eller mycket nära ”linjen”. En tolk-
ning av detta är att redan på regional nivå går de rena vinsterna mot noll. 

Ungefär hälften av regionens förädlingsvärde produceras konkurrens-
kraftigt och hälften inte. Om vi tror på att det är marknadsmekanismerna 
på faktor- och produktmarknaderna som åstadkommer dessa utjämnande 
effekter innebär det att ett helt näringsliv har svårt att öka sin konkurrens-
kraft långsiktigt, de återhållande marknadsmekanismerna är tillräckligt 
starka för detta. Det faktum att spridningen mellan företagen på mikroni-
vån är stor indikerar att konkurrensen ingalunda är ”perfekt” men tillräck-
ligt stark för att på den aggregerade nivån leda till att de rena vinsterna per 
krona förädlingsvärde, och därmed konkurrenskraften, går mot noll. 

Konkurrenskraft på makronivå
I Sverige har vi i dagsläget 350 000–400 000 aktiebolag. En likartad tvär-
snittsbild på dessa kan göras, men den ser i princip likadan ut som figur 6 
med summacirkeln ganska nära linjen. Mer intressant är i detta samman-
hang att näringslivets samlade konkurrenskraft varierar förhållandevis lite 
över tiden. 

Baserat på ett större urval av 84 000 företag varje år, sammanlagt ca 
420 000 observationer från företag utspridda i hela landet, har figur 7 tagits 

Figur 6
En regions företag 
2007

Källa:  Bolagsverket, årsredovisningar från Sörmland 2007.
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fram. Det visar den aggregerade konkurrenskraften åren 2003, 2005, 2007, 
2009 och 2011.7 

Summan rör sig runt eller i närheten av linjen, liksom summan av de 
regionala företagen, med en tendens för näringslivet i sin helhet att ha varit 
något konkurrenskraftigt under de senaste åren. Företagens konkurrens-
kraft är alltså, om man jämför med figurerna 2 och 5, en mer dynamisk före-
teelse än helhetens, som närmast kan anses beskriva ett flertal ganska likar-
tade statiska tillstånd.

En depreciering leder till att det skapas momentan konkurrenskraft 
och stegrade vinster hos exporterande företag, då exportpriserna i kronor 
räknat stiger.8 Denna del av näringslivet höjer sina vinster och rör sig mot 
origo. Efter ett tag kan detta leda till nyinvesteringar och tillväxt, men det 
kan sedan driva upp löner och andra priser på ett sådant sätt att näringslivet 
som helhet åter närmar sig linjen och som helhet tappar i konkurrenskraft. 

Den stora spridningen i konkurrenskraft och de stora variationerna över 
tiden på företagsnivå samtidigt som variationerna på makronivå är små, är 
ett stöd för Dahméns synsätt. Därifrån är det inte långt till en annan av hans 
åsikter: att kausaliteten i den industriella utvecklingen går från mikro till 
makro. Makro är ett resultat av mikro och i mindre grad tvärtom.

7 Av informationskostnadsskäl har företag valts som redan finns i för mig tillgängliga databa-
ser och som kan bilda en sammanhängande serie 2003–11. De utgör ca 1/3 av alla Sveriges alla 
aktiebolag. Urvalet bygger på heltäckande företagsuppgifter från företag i ca 100 kommuner 
(av totalt 290) från alla delar av landet.
8 Vi bortser i detta exempel från att importkonkurrerande företag missgynnas därför att pri-
serna på deras importerade varor stiger i kronor räknat. En depreciering gör exporterande 
företag mer konkurrenskraftiga genom en prisåtgärd, deprecieringen. Importerande företag 
blir mindre konkurrenskraftiga av samma orsak.  

Figur 7
Aggregerad konkur-

renskraft 2003–11

Anm: Underlaget är ca 420 000 företagsobservationer.
Källa: Bolagsverket, balans- och resultaträkningar 2003, 2005, 2007, 2009 och 2011 för samt-
liga aktiebolag i 100 kommuner.  
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57konkurrens- eller utvecklingskraft?

Som Dahmén (1986, s 4) vidare uttrycker det: 

Konkurrenskraften bestäms av aktuella priser, kostnader och marknadssituatio-
ner. Utvecklingskraften bestäms av ett stort antal förhållanden, som alla har att 
göra med det ekonomiska livets grundläggande dynamik. Den sedan länge för-
härskande ekonomiska teori som inspirerat så mycket ekonomisk politik har en 
skuld till att det statiska begreppet konkurrenskraft blivit alltför dominerande.

2. Industriell dynamik och omvandling
Bilden av ett näringsliv som ligger spritt runt en genomsnittslinje ger ingen 
omedelbar föreställning om den dynamik det underliggande näringslivet 
har. Följer man enskilda företag och branscher över tiden får man dock 
en viss idé om vilka förändringar som sker. I figur 3 visades hur ett typiskt 
skogsföretag rör sig över en konjunkturcykel. Skogsföretagets rörelser beror 
främst på att dess produktpriser varierar kraftigt på världsmarknaderna, 
men även på dess investeringsbeteende över konjunkturerna.  

Andra dynamiska förlopp handlar om innovativa företag och branscher. 
Det finns exempel på att nya, innovationsbaserade branscher startar med 
en inledningsvis sämre konkurrenskraft (långt ut i diagrammet) och efter 
några år uppnår hög tillväxttakt och konkurrenskraft (längre in i diagram-
met). Samtidigt pressas mindre framgångsrika företag utåt, får svårare att 
växa och får släppa sina resurser till de växande företagen, i den mån det inte 
tillförs resurser på annat sätt.  Detta förlopp exemplifieras i figur 8 med två 
sidor av utvecklingen – som Dahmén kallade utvecklingens positiva res-
pektive negativa sidor. Företag som ligger i den positiva sidan växer mer 
och snabbare än de mindre konkurrenskraftiga företagen i utvecklingens 
negativa sida. 

Man kan även se att större koncerner inom sig involverar både utveck-
lingens positiva och negativa sida och har medvetna strategier för utfasning 
av sådana verksamheter som inte längre är konkurrenskraftiga, parallellt 
med nysatsningar på nya produkter och marknader. Man kan se stora kon-
cerner som det ”planekonomiska” svaret på öppna marknadsmekanismer 
för storskalig industriell omvandling.

Rena vinster i konkurrenskraftiga företag gör att dessa lättare kan finan-
siera sin tillväxt.  Konkurrenskraft hos det enskilda bolaget och tillväxt 
hänger i den meningen ihop även om företagen av olika skäl inte alltid väljer 
att växa. Exempel på detta är tobaksbaserade företag som är synnerligen 
lönsamma men vars marknad på grund av förbud mot tobak och andra hin-
der inte växer. 

Företagen innanför linjen har en högre lönsamhet, som både kan moti-
vera tillväxt och innovation.   Företagen utanför linjen har en svårare situ-
ation för att motivera nyinvesteringar men kan, om de har en innovativ 
affärsidé och om det finns tro på framtida lönsamhet, motivera externt 
kapital att satsa. Olönsamma företag (som permanent befinner sig utan-
för linjen) benämnde Dahmén felinvesteringar. Dessa kunde i tidigare faser 
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ha varit lönsamma men genom konkurrerande innovationer etc så minskar 
dessas konkurrenskraft.   

Man vet dock, som antyddes ovan, att en del företag börjar med en inno-
vationsbaserad idé och investerar sig, under lång tids olönsamhet, fram till 
konkurrenskraft, varefter tillväxt under lönsamhet kan ske. Detta innebär 
att även om ett företag skulle befinna sig i ett olönsamt läge så kan det vara 
på väg att förverkliga sin potential och tillhör därför inte analytiskt utveck-
lingens negativa sida.

Över en längre tidsperiod sker alltså en industriell omvandling som resul-
tat av de enskilda företagens strävan efter att öka eller behålla sin konkur-
renskraft.  Även om den statiska bilden av näringslivets konkurrenskrafts-
struktur ser likadan ut över tiden, ungefär som i figur 7, sker det en mängd 
förändringar som till följd av dessa strävanden, en del av utvecklingskraften, 
höjer det ekonomiska välståndet.

Figur 8
Utvecklingens posi-

tiva och negativa sida

Källa: Egen illustration.
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