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Abstrakt  

Profitens relativa andel av kapitalstocken har i de flesta industrialiserade länder rört sig kring 

en långsiktigt fallande trend vilket på 1970-talet utmynnade i en lönsamhetskris. I Sverige 

visar kvoten fram till sekelskiftet liknande rörelser, med en dal på slutet av 1970-talet för att 

därefter återhämta sig. Men nyare studier visar nu att den genomsnittliga profitkvoten i flera 

avancerade länder åter inlett en nedgångsfas. Denna uppsats ämnar därför undersöka hur 

profitabiliteten utvecklat sig i Sverige; om profitkvoten även här inlett en period av 

depression, eller om fasen av expansion fortgår. Resultatet visar att även Sverige präglats av 

en fallande lönsamhet sedan mitten av 1990-talet, att detta både beror på en ökad 

kapital/output-kvot och en minskad kapitalinkomstandel, vilken sammanhänger med 

hantverks- och tillverkningsindustrins reducerade andel i näringslivet. Det framkommer också 

att antagandet om en konstant kapitalinkomstandel på lång sikt, som ligger till grund för såväl 

neoklassisk som marxistisk teori, bör ifrågasättas och att kapitalinkomstandelen haft större 

betydelse för landets långsiktiga lönsamhet än vad som tidigare hävdats. 
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1. Inledning 

Kapitalismens grundläggande drivkraft är strävan efter profit. Oavsett vad som ligger i botten 

för denna strävan; Smiths osynliga hand, envars egenintresse eller kapitalägarnas girighet, är 

det trots allt profiten som utgör kapitalismens näring. En fallande lönsamhet innebär osålda 

varor, nedskärningar, konkurs och arbetslöshet, det innebär ekonomisk kris. För oavsett om 

man menar att kapitalismens huvudsakliga poäng är att skapa inkomst, rikedom eller 

demokrati, är detta inte möjligt om de företag som placerats på kapitalismens spelplan, inte 

går med vinst.  

 

Både den neoklassiska och marxistiska skolan menar att ett lands industrialiseringsprocess 

bygger på kapitalackumulation och att investeringsnivån beror på kapitalets procentuella 

avkastning, det vill säga profitens storlek i relation till det satsade kapitalet, vilken uttrycker 

produktionens lönsamhetsgrad. Således är profitkvoten, som den procentuella avkastningen 

kallas enligt marxistisk terminologi, fundamental för ett lands långsiktiga utveckling. Enligt 

dessa skolor bestäms kapitalavkastningen på lång sikt av kapitalstockens storlek i relation till 

vinsten. Profitmängden är oberoende inkomstfördelningen mellan arbetare och kapitalägare 

då de antar att kapital- och arbetskraftsinkomstandelen är konstant på lång sikt, varför 

kapitalavkastningen sjunker i takt med kapitalackumulationsprocessen. 

 

Men till skillnad från den neoklassiska skolan, som i huvudsak utvecklats utifrån Adam 

Smiths teorier i mitten av 1700-talet, hävdar Karl Marx efter sin studie av kapitalismen i 

England hundra år senare, att fallet i profitkvoten som orsakas av kapitalstockens tillväxt, 

skapar lönsamhetskriser och att detta begränsar kapitalismens långsiktiga utveckling. Detta 

avfärdas av majoriteten nationalekonomer, både nu som då, eftersom ekonomiska kriser enligt 

mainstream-teorin enbart orsakas av externa och tillfälliga efterfråge- eller utbudschocker, 

och inte av produktionens inre långsiktiga dynamik, eftersom att denna då antas vara i 

jämviktsläge.  

 

Den avtagande kapitalavkastning som följer kapitalackumulationsprocessen utgör inte något 

hinder menar dessa ekonomer, utan är endast ett uttryck för att mängden kapital relativt 

mängden arbetskraft expanderar, varför produktionsfaktorns marginella inverkan på 

produktionens totala mervärde sjunker. Uppfattningen om varför avkastningen sjunker är 

emellertid en annan enligt marxistisk teori. De hävdar att detta beror på att mängden 
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mervärde, vilket endast skapas genom arbete, reducerats i relation till det satsade kapitalet, 

vilket oundvikligen sker vid utvecklingen av arbetets produktivkraft, varför kapitalismen av 

sig självt drivs mot en fallande lönsamhet.  

 

Marxistiska studier av profitkvotens utveckling i bland annat USA och Storbritannien visar att 

denna sedan mitten av 1800-talet präglats av medelfristiga fluktuationer, men att kvoten på 

lång sikt rört sig kring en fallande trend. Edvinsson (2010) menar att detta även varit fallet för 

den svenska profitkvoten som likt dessa länders profitkvot också föll fram till 1970-talet för 

att därefter återhämta sig fram till sekelskiftet. Stagflationskrisen på 1970-talet berodde enligt 

dessa studier i huvudsak på en sekellång tillväxt av kapitalstockens andel av BNP, 

kapital/ouput-kvoten, samt efterföljande reallöneökningar, vilka båda haft en negativ inverkan 

på lönsamheten.  

 

Efter att ha länkat samman äldre tidsserier över svenska nationalräkenskaper finner Edvinsson 

att Sveriges kapitalackumulationsproess försiggick mellan 1850 till 1970, men att 

kapital/output-kvoten därefter faller. Reallöneutvecklingen har under samma period som 

kapitalackumulationsprocessen haft en positiv utveckling på grund av att koncentrationen av 

kapital höjt efterfrågan, och därmed också priset, på arbetskraft. Men efter 1970-talet stegrar 

produktiviteten samtidigt som reallönettillväxten och kapitalackumulationsprocessen avtar, 

varför profitkvoten därefter inleder en ökningsfas menar Edvinsson. Vändningen kunde enligt 

honom ske på grund av en ökad kapitalrörlighet, globalisering, avreglering av 

finansmarknaden samt utvecklingen av kommunikationsteknologi.  

 

Framförallt, hävdar Edvinsson, kunde vändningen ske på grund av en maktförskjutning från 

arbetare till kapitalister vilket möjliggjorde en mer intensiv exploatering av det som enligt 

honom producerar samhällets mervärde; det utförda arbetet. Maktförskjutningen reflekteras i 

en reducerad löneandel vars utveckling de senaste åren även uppmärksammats av 

neoklassiska ekonomer. Piketty, vars senaste bok givit upphov till stor debatt, hävdar att den 

ökade kapitalinkomstandelen i världen generellt är vad som orsakat de expanderande 

inkomstklyftorna. Löneandelen sjunker enligt honom bland annat eftersom kapitalet är mer 

rörligt än arbetskraften, varför utvecklingen i reallöner är sämre än avkastningen på kapital, 

vilken upprätthålls genom möjligheten att investera över ländernas gränser (Solow, 2014).  

 

Trots den reducerade löneandelen, vilken tillfälligt höjer profitkvoten eftersom vinstandelen 
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ökar, menar Roberts (2011) att profitkvoten i USA åter inlett en nedgångsfas sedan slutet av 

1990-talet. Och efter att ha satt samman en genomsnittlig profitkvot för G7 -länderna finner 

han att även denna följer samma trend. Detta, menar han, beror på en allmän nedgång i 

kapitalets lönsamhet som i huvudsak orsakats av att de sektorer vilka producerar mervärde, i 

synnerhet hantverk- och tillverkningsindustrin, minskat markant i andel av den totala 

produktionen (Roberts, 2012).  

 

Syftet med denna uppsats är att genom en uppdatering av Edvinssons data undersöka huruvida 

lönsamheten i det svenska näringslivet följt den genomsnittliga trenden bland G7-länderna. 

Eftersom Edvinssons tidsserie sträcker sig från 1850 kommer jag vidare göra en historisk 

periodindelning, grundad på utvecklingen i kapitalinkomstandelen samt kapital/output-kvoten, 

vilka tillsammans definierar rörelserna i profitkvoten. Utifrån datamaterialet genomförs också 

en statistisk hypotesprövning för att undersöka befogenheten i att anta en långsiktigt konstant 

kapitalinkomstandel. På detta sätt testas därför empiri mot tidigare utformade teoriramar, vars 

resultat kan komma att ligga till grund för en utveckling och omformning av dessa.  

 

Uppsatsen visar att profitkvotens ökningsfas, som inleddes i slutet av 1970-talet, upphörde i 

mitten av 1990-talet och att perioden därefter kännetecknas av en fallande lönsamhet. 

Depressionen kan till största del kopplas till en minskad kapitalinkomstandel vilken 

reducerats genom att produktiviteten fallit fortare än reallönerna. Den fallande lönsamheten 

kan emellertid inte härledas till hantverks- och tillverkningsindustrin vars utveckling i 

profitabilitet, på grund av en ökad exploatering, varit konstant.  Men eftersom sektorns 

profitkvot historiskt legat på en högre nivå än i övriga näringslivet, har det faktum att sektorn 

fortsätter att minska i andel av totala ekonomin, bidragit till den allmänna nedgången.  

 

En stor del av profitkvotens fall kan också förklaras av en ökad kapital/output-kvot. Likt de 

historiska tendenserna följdes den kraftiga ökning av kapitalinkomstandelen som pågick 

mellan slutet av 1970-talet fram till mitten av 1990-talet, av en intensiv 

kapitalackumulationsprocess och kapital/output-kvoten ökar igen efter att i 30 års tid ha 

minskat. Ett kointegrationstest visar även att kapitalinkomstandelen med signifikans 

samvarierar med lönsamheten på lång sikt varför antagandet om konstanta kapital- och 

arbetskraftsinkomstandelar bör ifrågasättas och det verkar som om fördelningen av mervärdet, 

tillsammans med en analys av kapital/output-kvoten, är väsentlig att undersöka för att förstå 

den långsiktiga utvecklingen av landets kapitalavkastning.  
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Uppsatsen inleds med en teoribakgrund vilken beskriver marxistiska och neoklassiska 

modeller för långsiktig ekonomisk utveckling. Vidare följer en redogörelse över 

teorigrenarnas empiriska forskning vad gäller profitkvoten, ackumulation och 

inkomstfördelning, i synnerhet i Sverige, men också utanför Sveriges gränser. Under 

metodavsnittet klargörs hur data tagits fram ur svenska nationalräkenskaper, hur 

sammanlänkningen av Edvinssons data gått till, samt hur profitkvoten dekomponerats och 

behandlats för att kunna göra en historisk analys av tidserien. I resultatdelen presenteras 

kvoternas värden i tabellform samt resultatet från regressionsanalyser och kointegrationstest. 

Utefter detta uppkommer ett diskussionsavsnitt, baserad på föregående presenterade resultat, 

vilken följs av en redovisning och diskussion av de övergripande slutsatser som dragits.   
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de grundläggande teorier inom marxismen och den neoklassiska 

skolan vilka behandlar långsiktig tillväxt och lönsamhet. Båda teoribildningarna kretsar kring 

kapital/output-kvoten och utgår från att en tillväxt i denna tillslut sänker avkastningen på 

kapital. Till skillnad marxistiska ekonomer menar de neoklassiska dock att detta fenomen inte 

hindrar kapitalismen från att existera och växa för evigt, och eftersom plötsliga förändringar i 

tillväxttakten i huvudsak uppstår genom externa chocker, orsakar långsiktiga förändringar i 

denna kvot inte heller några ekonomiska kriser. Skillnaderna i uppfattning om vad tillväxten i 

kapital/output-kvoten beror av och konsekvenserna av detta, bygger till stor del på hur dessa 

skolor uppfattar vad tillväxt och lönsamhet består av och kommer från. 

 

2.1 Marxismen 

Efterföljande text bygger på de teorier som presenteras i tredje och fjärde avdelningen i 

Kapitalets tredje bok, Den politiska ekonomins totalprocess, skriven av Karl Marx, men 

utgiven av Friedrich Engels 1894. Boken är skriven i en tid då industrialiseringsprocessen i 

England var som mest intensiv och fungerar som en dåtida kritik mot de rådande ekonomiska 

teorierna, utformade av bland andra Adam Smith och David Riccardo. Framförallt baseras 

denna kritik på uppfattningen om hur profit uppstår och dess egentliga substans.  

 

Enligt de klassiska ekonomer som Marx kritiserade inträder profiten helt enkelt som en 

skillnad mellan produktionskostnad och marknadspris. Men med denna förklaring blir 

profiten felaktigt mystifierad menar Marx då den, vid sammanförandet av kapital och 

arbetskraft, verkar ”bara uppstå” utan någon egentlig härkomst. Till skillnad från den 

klassiska förklaringen kan profiten enligt honom endast och enbart härledas ur det utförda 

arbetet, och inte ur det fysiska kapitalet. Anledningen till att marknadspriset överstiger 

kostnaden för produktionen av varan är att arbetaren, under ett visst antal timmar, producerar 

någonting mer utöver värdet av de ursprungliga insatsvarorna och utrustningen, och eftersom 

arbetaren inte behöver eller får i ersättning det totala värde som hen skapar, inträder det enligt 

Marx ett mervärde. Detta mervärde beskriver han alltså som värdet av det obetalda arbetet 

vilket vidare utgör profitens grund.  
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På olika sätt försöker Marx bevisa att det är ur arbetet, och inte ur det fysiska kapitalet, som 

mervärdet i samhället uppstår. Utifrån de slutsatser han finner genom studiernas gång 

prognostiserar han kapitalismens framtid och förutser bland annat att profitabiliteten faller på 

lång sikt, men att det i systemet verkar finnas en rad motverkande tendenser som periodvis 

rubbar denna trend.  

 

2.1.2 Profitkvotens fallande tendens 

Profitkvoten är alltså ett mått på lönsamheten och motsvarar den avkastning som kapitalisten 

erhåller genom att investera en andel av de pengar hen äger i produktionen. Denna skriver 

Marx som mervärdets relativa andel av det satsade kapitalet i form av variabelt kapital 

(lönekostnader) och konstant kapital (maskiner, utrustning och insatsvaror), m/(v+k). 

Eftersom det nya värdet skapas genom  arbetet utgör detta summan av mervärdet och 

lönekostnaderna, (m+v), där fördelningen av detta nya värde beror av exploateringskvoten 

(m/v).  

 

Exploateringskvoten kan fluktuera medelfristigt menar Marx beroende på bland annat 

styrkeförhållandet mellan arbetare och kapitalister, men kan antas vara konstant på lång sikt. 

Däremot ökar mängden kapital i förhållande till mängden arbetare på grund av 

kapitalackumulationsprocessen varför kapitalets organiska sammansättning, det vill säga 

andelen kapital per arbetare, (k/v), sänker profitkvoten över tid. Bilden nedan illustrerar denna 

process. 
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Figur 1 Profitkvotens fallande tendens 

 

 

2.1.3 Det konstanta kapitalet 

Det konstanta kapitalet delas in i en cirkulerande och en fast del. Den cirkulerande delen 

motsvarar värdet av de insatsvaror vilka förbrukas direkt i den nya varan medan den fasta 

delen består av större investeringar som förslits under en längre tid. Båda kapitaldelarna 

innehåller ett värde som uttrycks i det marknadspris som kapitalisten måste betala, och som på 

olika sätt sedan överförs på den nya varan. Den nya varans marknadspris bestäms därför vid 

försäljningen enligt följande:     

 

Förslitningar av fast kapital 

+ kostnad för insatsvaror 

+ betalt arbete 

+ obetalt arbete (mervärde) 

= Varans marknadspris  

 

Kostnaden för det konstanta kapitalet uttrycker värdet av förflutna arbetade timmar i ett 

tidigare stadie i den aggregerade produktionsprocessen, varför det värde som insatsvaran eller 

maskinen tilldelar den nya varan i det senare stadiet, inte bidrar med något nytt värde. Det 

konstanta kapitalet ökar visserligen värdet på den produkt som skapas, eftersom att när 

arbetaren har bättre redskap kan hen prestera bättre, men det skapar inte själv något nytt 

värde, och därför heller inget mervärde. Det betyder inte att det konstanta kapitalet är 

värdelöst i produktionen ty det är fortfarande värt sitt eget marknadspris. Mervärdet uppstår 

emellertid endast och enskilt ur arbetsprocessen där arbetaren med sina egna händer skapar 

någoting mer utöver värdet för detta konstanta kapital, som senare tillsammans med kapitalets 
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ursprungliga marknadspris, kan säljas till ett högre sådant. Bilden nedan illustrerar hur nytt 

värde adderas av arbetare vid varje produktionsled. 

 

Figur 2 Den aggregerade produktionsprocessen 

 

 

2.1.4 Arbetets produktivkraft och konkurrensen 

Kapitalets organiska sammansättning är, som tidigare nämnts, ett mått på storleken av det 

konstanta kapitalet i relation till mängden utfört arbete. En ökad BNP per capita och 

kapitalintensitet innebär att samma mängd arbetskraft kan producera en större kvantitet varor. 

Enligt Marx är detta ett resultat av arbetets ökade produktivkraft på aggregerad nivå då 

arbetskraften, som kollektiv, lyckats effektivisera produktionen och omvandla det konstanta 

kapitalet på ett sådant sätt att det frigör arbetade timmar. Men eftersom en ökning av 

kapitalets organiska sammansättning på lång sikt sänker profitkvoten kan det framstå som 

underligt att kapitalisten väljer att öka mängden konstant kapital. Detta fenomen förklarar 

Marx på mikronivå genom en analys av kapitalistens incitament i konkurrensen med andra. 

 

En rationalisering av produktionen görs nämligen endast på initiativ av kapitalisten om de 

ökade kostnaderna i konstant kapital som det innebär, i form av insatsvaror och förslitningar, 

är mindre än förlusten av det mervärde som bortfaller vid frigörandet av arbetade timmar. 

Kapitalisten kan då producera varor till en lägre kostnad, men sälja dessa för samma 

marknadspris eftersom teknologin ännu inte blivit allmänt känd och kapitalisten kan därför 

under en viss tid tjäna extraprofit på sin konkurrensfördel. Men efter det att konkurrensen 

hårdnat och teknologin spridit sig sjunker till slut priserna på marknaden eftersom varje vara 

innehåller mindre värde, och extraprofiten upphör. Kontentan är att även om kapitalisterna 

som kollektiv egentligen inte har intresse av att investera i mer produktiv teknologi, eftersom 

Tröjans 

marknadspris 

uttrycker värdet av 

de arbetade 

timmar som krävts 

för att producera 

tröjan. 



10 
 

det slutligen leder till lägre marknadspriser och en lägre profitkvot, har de alltså ur ett 

individuellt perspektiv incitament till att göra så. Marx menar att konkurrensen därför tvingar 

kapitalisterna att agera på ett sätt som i längden är självdestruktivt. 

 

2.1.5 Kommersiellt arbete 

Marx framhöll också att samhällets administrativa kostnader växer över tiden och med 

produktionens utvidgning. Med administrativa kostnader menade han bland annat försäljning, 

redovisning, marknadsföring och chefskap. Dessa kostnader har ingenting med själva 

produktionen av mervärdet att göra, utan med varornas cirkulationsprocess, vilken är 

nödvändig för att varorna ska kunna säljas och mervärdet realiseras som profit. Den 

arbetskraft som utför dessa uppgifter är, i Marx mening, nödvändig men inte produktiv på så 

vis att den inte utgör en källa för nytt värde. 

 

De kapitalister som endast ägnar sig åt köp och försäljning av varor kallar Marx 

köpmanskapitalister. De intäkter som dessa erhåller går delvis som profit till dem själva, men 

också som lönekostnader till den arbetskraft som tillhör den kommersiella sektorn, det vill 

säga ekonomer, marknadsförare, försäljare med flera. Detta innebär att de löneinkomster som 

den oproduktiva arbetskraften tilldelas egentligen utgör en del av det mervärde som 

exploaterats i den undre enheten, av den produktiva arbetskraften.  

 

Marx menar att en del av mervärdet, som skapats i den produktiva sektorn, har möjlighet att 

bli till inkomster i den oproduktiva sektorn eftersom att de varor som produceras i hantverks- 

och tillverkningsindustrin säljs under sitt verkliga värde och att industrikapitalisten inte tar 

betalt för allt det mervärde som varan egentligen innehåller. Så gör industrikapitalisten, enligt 

Marx, eftersom att industrikapitalisten inte har resurser att själv sälja varorna på marknaden 

och realisera hela mervärdet som profit. Det mervärde som realiseras som profit efter att de 

sålts vidare på marknaden av köpmanskapitalisten tilldelas på så sätt de arbetare och 

kapitalister som tillhör den oproduktiva sektorn. Med ett maktroperspektiv på 

samhällsekonomin betraktar Marx därför de sektorer som står utanför den egentliga 

kärnproduktionen, de som i själva verket arbetar för att få varorna sålda och som egentligen 

inte producerar, som nödvändig arbetskraft för att kunna realisera profit, även om det inte är 

dessa som i grunden producerar mervärdet, varför de heller inte kan anses vara produktiva.  
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Alla dessa kostnader som uppstår i samband med den kommersiella sektorn i form av både 

fysiskt konstant samt variabelt kapital utgör därför ett avdrag från profiten varför 

kapitalisterna har incitament till att hålla dessa kostnader så låga som möjligt (till skillnad från 

den produktiva sektorn där tillskott av ytterligare variabelt kapital också bidrar med en större 

mervärdesmängd). Dessa kostnader växer vid utvidgning av produktionen och har en negativ 

inverkan på den genomsnittliga profitkvoten om dessa kostnader är större än det mervärde 

som kommer ur arbetets produktivkraft. Ur detta följer att exploateringskvoten i den 

produktiva sektorn växer vid produktionens expansion eftersom mängden mervärde, som 

pressats ur det utförda produktiva arbetet, i nästkommande produktionsled delas mellan både 

kapitalister och kommersiella arbetare. 

 

2.1.6 Motverkande tendenser och kriser 

Marx konstaterade att det finns perioder då profitkvoten trots allt inte faller. Detta beror enligt 

honom på att det i kapitalismen finns motverkande tendenser vilka under en kortare period 

hämmar profitkvotens fall. Bland annat ökar mervärdesmängden om antalet arbetade timmar 

ökar, om det konstanta kapitalet förbilligas eller om arbetskraften exploateras hårdare. Men 

ingen av dessa faktorer kan på lång sikt hindra profitkvoten från att falla menar han. 

 

Mängden arbetade timmar ökar naturligt med kapitalismen på grund av den 

befolkningstillväxt som utvecklingen av den innebär. Kapitalackumulationen leder till en 

koncentration av kapital över utbudet av arbetskraft vilket pressar upp lönerna och förbättrar 

levnadsförhållandena. På grund av detta växer befolkningen och kapitalisterna erhåller en 

större mängd arbetskraft möjlig att utnyttja. Ett annat sätt att öka mängden arbetade timmar är 

att helt enkelt exploatera arbetskraften hårdare eller att öka produktiviteten. Båda dessa 

faktorer innebär en förhöjd exploateringskvot eftersom fördelningen av det nya värdet mellan 

kapitalister och löntagare förändras. Exploateringskvoten ökar vid utveckling av 

arbetsmetoder som effektiviserar arbetsprocessen eller genom teknologiska förbättringar. Men 

hur mycket exploateringskvoten kan växa och ersätta för den ökade kapitalintensiteten har en 

gräns då mängden arbete, och därmed även det obetalda arbetet, minskar absolut per 

producerad enhet när det konstanta kapitalet växer varför profitkvoten till slut är tvungen att 

fortsätta falla. 
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De fallande marknadspriser som kommer ur produktivkraftens utveckling och konkurrensen 

leder emellertid också till ett förbilligande av det konstanta kapitalet. Detta har också en 

positiv inverkan på profitkvoten eftersom billigare utrustning och maskineri ökar 

vinstmarginalen. Prisnivån determinerar dock också kapitalistens intäkter varför nettoeffekten 

beror på förändringar i relativpriser. Vid lägre genomsnittspriser på konstant kapital relativt 

lönekostnader, vilka bestäms av den allmänna prisnivån, ökar nämligen inte kapitalets 

organiska sammansättning lika snabbt. 

 

En fallande profitkvot och lönsamhet leder till slut till ekonomisk kollaps. Men utöver de 

kriser som beror på den ökade kapitalintensiteten menar Marx att förändringar i 

exploateringskvoten på medelfristig sikt också kan försvåra realiseringen av profit. En för 

stark och organiserad arbetarklass, eller låg arbetslöshet, som förbättrar reallöneutvecklingen 

sänker nämligen exploateringskvoten och vinstmarginalen genom så kallad ”profit squeeze”. 

Och om exploateringen av arbetskraften å andra sidan är för hög minskar efterfrågan och 

försäljningen av kapitalisternas produkter vilket leder till en vad Marx kallar överproduktions- 

alternativt underkonsumtionskris. 

 

2.2 Den neoklassiska tillväxtteorin 

Inom neoklassisk ekonomisk teori används exogen och endogen tillväxtteori för att 

analysera långsiktig tillväxt. De kallas neoklassiska eftersom de är vidareutvecklingar av 

de klassiska från 1700- och 1800-talet, då bland andra Adam Smith och David Ricardo 

var aktiva. Den första exogena tillväxtteorin utvecklades av Robert Solow i mitten av 

1900-talet och har därför gett namnet till det som kallas ”Solowmodellen”. 

 

I den neoklassiska teorin behandlas det konstanta kapitalet och arbetskraften som två 

separata produktionsfaktorer vilka båda behövs vid produktionen av landets 

bruttonationalprodukt. Om kvantiteten arbetskraft matchar kvantiteten kapital har 

ekonomin kapacitet att producera dubbelt så mycket varor och tjänster om mängden 

produktionsfaktorer dubbleras. Men om endast kapital eller endast arbetskraft ökar faller 

på sikt avkastningen för den enskilda produktionsfaktorn, eftersom dessa i produktionen 

är ömsesidigt beroende av varandra.  

Kontentan är att ett lands kapitalstock, det vill säga mängden utrustning, byggnader, 

redskap, bostäder etcetera, är liten i början av ett lands industrialiseringsprocess, varför 
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det finns ett överflöd av arbetskraft och ekonomins framtida tillväxt bygger därför i 

huvudsak på investeringar i konstant kapital. Landets inkomst per invånare slutar att växa 

då mängden kapital per arbetare vuxit så pass mycket att ytterligare ett tillskott av 

konstant kapital inte längre bidrar med någon tillväxt i produktionen. Figur tre illustrerar 

detta fenomen. 

 

Figur 3 

 

Mängden kapital per person växer inte automatiskt genom ackumulation av investeringar. 

Då befolkningen och arbetskraften växer och kapital förslits krävs det en viss kvantitet 

investeringar för att kapitalintensiteten ens ska kunna vara konstant. För att BNP per 

capita ska kunna tillta måste därför mängden investeringar vara större än vad som krävs 

för detta. Mängden investeringar utgörs av det totala sparandet i landet (så länge landet är 

en sluten ekonomi och en del av de inhemska investeringarna inte importeras eller 

exporteras) och bestäms av den genomsnittliga sparandekvoten multiplicerat med totala 

inkomster. Och då BNP per capita är en exponentiellt avtagande funktion av 

kapitalintensiteten, är så också fallet med de faktiska investeringarna.   

 

De nödvändiga investeringarna, å andra sidan, är beroende av befolkningstillväxten, 

förslitningstakten samt mängden kapital varför de ökar linjärt med kapitalintensiteten. 

Den nedanstående grafen illustrerar hur BNP per capita, enligt Solowmodellen, glider 

mot en specifik jämvikt beroende på hur de faktiska och nödvändiga investeringarna 

Den neoklassiska ekonomin antar 

avtagande marginalavkastning för 

vardera produktionsfaktor varför 

real BNP per capita är en avtagande 

exponentialfunktion av 

kapitalintensiteten (kapital per 

arbetare).  
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förhåller sig till varandra. I denna jämvikt är både kapitalintensiteten och BNP per capita 

konstant. Kapitalavkastningen är noll eftersom nödvändiga och faktiska investeringar är 

lika höga där kapitalstocken är så pass stor i relation till mängden arbetskraft att 

ytterligare en enhet inte längre bidrar med någon inkomstökning. 

 

Figur 4 

 

 

 

För att en ekonomi ska kunna röra sig bort från jämvikten måste något få dessa samband 

att skifta. Detta inträffar vid förändring i befolkningstillväxt, förslitningstakt eller 

sparandekvot, men också vid produktivitetsökningar. I Solowmodellen förklaras 

produktivitetsökningar exogent. Dessa skiftar de faktiska investeringarna uppåt eftersom 

inkomsterna, vid samma nivå av kapitalintensitet, plötsligt ökar.  Därefter växer BNP per 

capita mot en högre nivå av jämvikt (Sörensen, Whitta-Jacobsen, 2010, 58-78). 

 

Senare har det utvecklats tillväxtmodeller som förklarar uppkomsten av 

produktivitetsökningar endogent. Dessa betonar vikten av immateriella investeringar, 

såsom exempelvis utbildning och forskning, samt stabila institutioner, demokrati och 

hälsa. Efter Solow har det också utvecklats modeller vilka stämmer bättre överrens med 

empirin; modeller som tillåter tillväxt även på lång sikt. Dessa antar en kontinuerlig 
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ökning av produktiviteten där jämvikten rör sig mot en punkt där BNP per capita och 

kapitalintensiteten växer lika fort som den teknologiska utvecklingen. Och eftersom 

kapitalackumulationen och BNP där växer i samma takt förväntas kapital/output-kvoten 

vara konstant (Sörensen, Whitta-Jacobsen, 2010, 128-138).  
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3. Tidigare litteratur 

Utifrån förra avsnittets teorier har skolorna vidareutvecklats. Olika sätt att komponera 

profitkvoten på har presenterats där envar teoretiker hävdar sin definition av profitkvoten 

som den mest korrekta. Vilka sektorer som ska inkluderas, hur kapitalstock och olika 

typer av arbete ska värderas, skiljer sig åt liksom tolkningarna av kvotens rörelser. Och 

liksom som grenarna inom den marxistiska skolan spretar, delar sig också studierna inom 

den neoklassiska. Där pågår en debatt om kapital/output-kvotens framtida utveckling, 

vilken inverkan detta har på kapitalavkastningen samt kapitalinkomstandelen och 

inkomstklyftorna.  

 

Båda skolor menar att en ökad kapital/output-kvot har en negativ inverkan på 

kapitalavkastningen, att kvoten ökat sedan 1800-talet men att produktionsfaktorns 

inkomstandel vuxit de senaste decennierna. Förutom kapitalackumulationens inverkan på 

produktionens lönsamhet försiggår också en marxistisk och neoklassisk debatt angående 

omvandlingen från industri- till tjänstesamhälle. 

 

3.1 Marxistisk forskning 

Karl Marx studie av kapitalismen i slutet av 1800-talet var inriktad på produktionen i 

Storbritannien då landet var ledande i den industriella utvecklingen och utgjorde 

kapitalismens kärna. Efter att USA tog över rollen som ledande ekonomi på 1900-talet 

har flertalet marxistiska studier istället fokuserat på den amerikanska produktionen.   

Merparten av dessa visar att profitkvoten i Europa och USA haft en fallande tendens fram 

till 1970-talet och att detta mestadels kan förklaras genom den ökade kapital/output-

kvoten och delvis genom reallöneökningar, det vill säga en minskad exploateringsgrad, 

vilket lett till så kallad ”profit squeeze”. Genom framförallt en hårdare exploatering av 

arbetskraften men också ökad kapitalrörlighet, globalisering och krediter, återhämtade 

den sig delvis fram till sekelskiftet, men inleder därefter åter en fas av depression. Något 

som de menar orsakade 2008 års världsekonomiska finanskris (Roberts 2012; Shaikh 

2011; Cockshott & Zachariah 2010).  

 

3.1.2 Profitkvoten i Sverige 

Baserat på material från sin doktorsavhandling år 2005, där han presenterar ny data för 

nationalräkenskaper i Sverige mellan 1800-2000, skriver presenterar Edvinsson (2010) 
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fem år senare en artikel som behandlar profitkvotens utveckling. Denna definieras och 

dekomponeras enligt följande (där y motsvarar total  produktion): 
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 ⁄
=
 

 
×
 

 
,  

 

Vänsterledet motsvarar således kapitalinkomstandelen, vilken beskriver graden av 

exploatering, medan högerledet motsvarar inversen av kapital/output-kvoten. Den senare 

beror endast på det konstanta kapitalets storlek i relation till BNP och är således 

oberoende förändringar i kapitalinkomstandel, varför den illustrerar förändring i 

lönsamhet (inklusive löneinkomster) under konstant exploateringsgrad, såsom Marx 

menade var fallet under lång sikt.  

 

Edvinssons studie, som främst behandlar hantverks- och tillverkningsindustrin, visar att 

profitkvoten faller från 1850 fram till 1975. Av detta fall kan 56 procent förklaras av en 

ökad kapital/output-kvot och 44 procent av en minskad exploateringskvot, det vill säga 

en ökad kapitalinkomstandel. I huvudsak beskrivs exploateringskvotens sekulära fall som 

ett resultat av det ökade utbudet på fysiskt kapital, vilket driver upp arbetarlönerna som i 

sin tur pressar ner vinstmarginalen ytterligare. Perioden 1850-1970 bör enligt Edvinsson 

betraktas som en industrialiseringsprocess där den svenska ekonomin går från en nivå av 

kapital/output-kvot till en annan genom stegvisa faser av intensiv kapitalackumulation. 
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Figur 5 Profitkvot, hantverks- och tillverkningsindustri, 1850-2000 

 

Källa: Edvinsson 2005b 

 

Efter 1975 fram till sekelskiftet fördubblas profitkvoten men når ändå inte upp till 1950-

talets nivåer. Tillväxten kan till 62 procent förklaras genom en ökad exploateringsgrad 

och till 38 procent genom en minskad kapital/output-kvot. Kapital/output-kvoten faller 

enligt Edvinsson genom övergången till lean production, vilken bland annat innebär 

mindre lagerhållning varför kapitalackumulationen blir mer flexibel. Men reduceringen 

är också en effekt av att en större andel av sparandet går till utländska investeringar 

varför investeringskvoten för första gången faller. Edvinsson menar att höjningen av 

exploateringsgraden sammanhänger med en politisk maktförskjutning från arbetare till 

kapitalägare där arbetarnas fackliga styrka urholkasvilket får en stagnerad 

reallöneutveckling som följd.  

 

Edvinsson diskuterar också effekterna av att ekonomin transformerats till ett 

tjänstesamhälle. Han är tveksam till om en sådan övergång överhuvudtaget inträffat 

eftersom många av de tjänster som i nationalräkenskaperna verkar ha expanderat de 

senaste decennierna i själva verket bara synliggjorts. Bland annat har det arbete som 

tidigare utförts oavlönat i hemmet kommit att utföras i offentlig sektor eller av privata 

aktörer i näringslivet samtidigt som utveckling av kommunikationsteknologi gjort att 
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tjänster, som tidigare var en del av tillverkningsindustrin, kan hyras in utifrån genom 

outsourcing och därmed redovisas som en del av tjänstesektorn. 

 

3.1.2.1 Ackumulation 

Edvinsson noterar att kapital/output-kvoten ökat i decennielånga omgångar för att mellan 

dessa uppgångsperioder vara relativt stabil. Med en tillväxt i kvoten på i genomsnitt 3,8 

procent tog kapitalackumulationen under 1870-talet sitt största språng menar han. Andra 

decennier som karaktäriseras av tillväxt i kapital/output-kvoten finns kring åren 1850, 

1910 och 1970 vilka enligt Edvinsson även korrelerar med transformeringar till nya typer 

av ackumulationsfaser. Under dessa perioder ökade kvoten med 1,4 procent per år.  

 

Den första ackumulationsfasen mellan 1842-1856 dubblerades bruttoinvesteringarna som 

andel av BNP. Merparten av dessa var emellertid riktade mot jordbruk och bostäder 

varför Edvinsson menar att den första investeringsvågen var en agrar och inte industriell 

sådan. Han menar att omvandlingen från agrar till industriell ekonomi ägde rum under 

perioden 1870-1910 eftersom det var först då som den industriella varuproduktionen 

ökade signifikant. Hantverks- och tillverkningsindustrin fortsatte sedan att expandera 

som andel av BNP fram till 1960-talet där den också nådde sin historiskt sett högsta nivå.  

 

Den tredje ackumulationsvågen på 1910-talet betraktar Edvinsson som en 

transformationsfas i Sveriges kapitalackumulation på grund av att landet då gick från att 

importera till att istället exportera kapital, medan åren efter 1920 fram till mitten av 

1970-talet enligt honom präglas av liknande karaktäristika med stark ekonomisk tillväxt 

samt en stabilt tilltagande investeringskvot.  

 

Åren efter 1970-talets investeringsvåg kan beskrivas som en fjärde transformationsfas i 

ekonomins kapitalackumulationsproccess. Till skillnad från åren innan 1970, då 

ekonomin baserades på längre tidskontrakt, vilket krävde stora lager, präglades 

efterkommande period nämligen av flexibel kapitalackumulation i form av 

leanproduction, utveckling av kommunikationsteknologi och globalisering. Detta 

samtidigt som investeringskvoten halverades och kapital/output-kvoten sjönk. Samtidigt 

dubblerades exporten i andel av BNP varför Edvinsson menar att dessa år även kan 

betraktas som de år då Sverige gick igenom en andra våg av internationalisering. Sedan 

Sverige upplevde den första vågen av internationalisering på 1850- och 1860-talen hade 
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nämligen exporten i andel av BNP varit konstant.  

    

Figur 6 Kapital/output-kvot, hantverks- och tillverkningsindustrin, 1850-2011 

 

Källa: Edvinsson 2005b 

 

3.1.2.3 Exploatering 

På grund av att exploateringskvoten låg på samma nivå år 2000 som år 1850 drar 

Edvinsson slutsatsen att denna under lång tid präglats av stabilitet. Men detta innebär 

emellertid inte att Edvinsson inte noterar rörelser kvoten på kortare sikt. Enligt honom 

var graden av exploatering som högst under tidigt 1870- och 1910-tal, vilka båda följdes 

av en intensiv kapitalackumulationsprocess. I båda fallen ökade kvoten på grund av 

externa chocker vilka drivit ner reallönerna; i början av 1860-talet drabbades ekonomin 

av en agrar kris och under första världskriget av hög inflation.  

 

Ökningen i exploatering, vilket också innebär en ökad profitabilitet, förklarar den första 

periodens investeringsboom och den andra periodens ökning i export menar Edvinsson. 

Höjningen i exploateringskvoten efter 1970-talet förklarar han med att ekonomin, i 

kombination med en minskad tillväxt i reallöner, präglades av produktivitetsökningar.  
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Figur 7 Exploateringskvot, hantverk- och tillverkningsindustri 1850-2000, procent 

Källa: Edvinsson 2005b 

 

3.1.3 Profitkvoten internationellt  
Flera studier visar att profitkvoten i de avancerade länderna präglats av ett liknande 

sekulärt fall fram till mitten av 1970-talet (Roberts 2012; Shaikh 2011; Cockshott & 

Zachariah 2010). Detta, menar studiernas författare, berodde i huvudsak även där på 

tillväxten av konstant kapital relativt mängden arbete. Och eftersom arbetets 

produktivkraft också ökade efterfrågan på arbetskraft minskade exploateringsgraden 

varpå vinstmarginalen pressades ner ytterligare. Ofta benämns stagflationskrisen på 

1970-talet, enligt dessa marxistiska ekonomer, som ett uttryck för ”profit squeeze”. I 

likhet med Edvinsson menar de att denna därefter återhämtat sig, om än dock inte fullt ut, 

genom globalisering, kapitalrörlighet, avreglering av finansmarknad, leanproduction 

samt en förhöjd exploatering av arbetskraften. 

 

I USA har profitkvoten enligt Roberts (2011) präglats av cykliska rörelser på 32 år från 

topp till dal, varav varje nedgång varit djupare än den föregående. Tiden från och med 

andra världskriget delar han in i fyra vågor på 16-18 år vardera. Efter toppen i slutet på 

1990-talet finner han att lönsamheten åter inlett en nedgångsfas, vilken han menar utifrån 

observationen av kvotens tidigare cykliska rörelser, ännu inte nått sin lägsta punkt. 

Roberts (2012) konstruerar också en genomsnittlig profitkvot över G7- och BRIC-
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länderna.1 Han finner att även denna faller fram till mitten av 1970-talet, men att den 

därefter återhämtar sig något för att efter sekelskiftet fortsätta falla. Men vid en mer 

detaljerad granskning länderna emellan visar det sig dock att fallet i profitkvoten efter 

sekelskiftet enbart beror på fallande lönsamhet i de länderna som ingår i G7, och att 

denna trend av minskad profitabilitet i dessa länder startade redan 1993. Enligt honom är 

detta ett bevis på en generell nedgång i kapitalismens lönsamhet och att det i huvudsak är 

länderna utanför G7 som nu driver den ekonomiska utvecklingen framåt.  

 

Figur 8 Genomsnittlig profitkvot G7- och BRIC-länderna, 1963-2007 

 

Källa: Roberts 2012 

 

 

3.1.4 Den produktiva arbetskraftens minskade andel  

Vad som ska anses vara produktivt arbete och inte är omdiskuterat. Men de som ändå 

försöker göra en sådan distinktion understryker att det enbart är den arbetskraft som 

bidrar till samhällets produktion av mervärde som kan anses vara produktiva. Ett tydligt 

exempel som ofta används är arbetskraften i banksektorn som utför de finansiella 

tjänsterna. Intäkterna där kommer i huvudsak från förräntat kapital utifrån, och inte från 

de tjänster som de erbjuder. Således utgör arbetskraftskostnaderna i denna sektor endast 

en kostnad för produktionen som helhet. Men inte all arbetskraft är lika tydlig som detta 

exempel och det finns olika definitioner att utgå ifrån. 

Cockshott och Zachariah (2006), exempelvis, menar att Marx förklaring av vilken 

arbetskraft som ska anses vara produktiv är förlegad och att en stor mängd produktiv 

                                                           
1
 USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada, Italien och Japan utgör G7-länderna medan BRIC utgörs av 

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 

Roberts hävdar att lönsamheten i 

världen numer drivs av 

produktionen i BRIC-länderna och 

att den genomsnittliga 

profitkvoten i G7-länderna sedan 

början av 1990-talet präglats av en 

fallande tendens. 
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arbetskraft arbetar även utanför hantverks- och tillverkningsindustrin. De definierar en 

löntagare som produktiv om dess arbetsprocess kan effektiviseras via teknologisk 

utveckling, eller om den producerade tjänsten eller varan bidrar till förstärkning av den 

genomsnittliga reallönen. Utifrån denna definition finner de att andelen oproduktiv till 

produktiv arbetskraft i Sverige har ökat från 27 till 30 procent från 1987 till 2003 

(Cochshott, Zahariah, 2006, s 26) 

 

Moseley (1997) går så långt att han till och med förnekar ”profit squeeze”-teorin som 

huvudförklaring till profitkvotens fall i USA under efterkrigstiden. Han menar att 

merparten av detta fall i själva verket beror på en markant ökning i kvoten mellan 

oproduktiv till produktiv arbetskraft. Denna slutsats har han kommit fram till genom att 

justera profitkvoten enligt följande:  

 

(  ⁄ )  (
  

 ⁄ )

(  ⁄ )  (
  

 ⁄ )
 

 

där uv motsvarar oproduktivt variabelt kapital och uk det fysiska kapital som används i den 

kommersiella enheten. Han skriver att orsaken till att andelen oproduktivt till produktivt 

arbete ökat dels beror på att dessa kommersiella arbetsuppgifter inte kan ersättas lika 

enkelt med teknologi så som i hantverks- och tillverkningsindustrin, varför kvantiteten 

produktivt arbete minskat  i relation till kvantiteten oproduktivt, men också eftersom 

produktionen expanderat i en sådan utsträckning att behovet av administration och 

försäljning växer i samma takt.  

 

Moseley hävdar att kvoten mellan oproduktiv till produktiv arbetskraft fortsatt att öka 

decennierna i slutet av 1900-talet men av andra orsaker än tidigare. Då 

reallöneutvecklingen varit starkare för den oproduktiva arbetskraften, i synnerhet för de 

som besitter chefs- och ledarposter, har nämligen relativlönerna förändrats. 
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3.2 Debatten i den neoklassiska skolan: 

        Piketty och kapital/output-kvoten 

År 2013 skriver den franska ekonomen Thomas Piketty en omtalad bok om ojämlikhet 

under namnet ’Capital in the Twenty-First Century’. Ojämlikheten, vilken i de flesta 

länder verkar ha vuxit de senaste decennierna, beror enligt Piketty på 

kapitalinkomstandelens utveckling. Eftersom kapitalinkomsten verkar växa fortare än 

nationalinkomsten som helhet, skenar nämligen kapitalägarnas förmögenhetsandel iväg 

från den resterande befolkningen. Kapitalinkomstandelen bestäms enligt följande 

 

 
 

 
×
 

 
=
 

 
 

 

där m står för kapitalinkomst, k för kapital och y för BNP. Kapitalinkomstandelen 

definieras således av kapitalavkastningen multiplicerat med kapital/output-kvoten. Under 

antagandet om avtagande marginalavkastning på kapital som produktionsfaktor, samt att 

kapital/output-kvoten tenderar att expandera över tid, beror kapitalinkomstandelens 

framtidsutveckling på huruvida kapitalavkastningen faller mer eller mindre i proportion 

till vad kapital/output-kvoten ökar. Piketty menar att kapitalinkomstandelen ökar, varför 

kapitalavkastningen faller långsammare än tillväxten i kapital/output-kvoten. Detta beror 

enligt honom på världens förmåga att kunna absorbera en stor mängd kapital vilket 

innebär att den avtagande marginalavkastningen inte blir lika påtaglig.  

 

I Pikettys beräkning av kapitalinkomsten, m, inkluderas även inkomst från utlandet. 

Dessa exkluderas i Edvinssons och Roberts definition av kapitalinkomst eftersom de 

undersöker profitabiliteten inom landet. Men då Piketty analyserar kapitalavkastningen 

för hela världen går denna att direkt jämföras med den konventionella profitkvoten (m/k) 

för ett slutet land. Och precis som Roberts och Edvinsson finner Piketty att avkastningen 

från och med 1850 haft en fallande tendens. 

 

Piketty noterar också att BNP-tillväxten legat under kapitalavkastningens nivå vilket 

troligtvis kan förklaras genom att kapitalet varit en relativt knapp resurs. Gapet mellan 

BNP-tillväxten och kapitalavkastningen har dock under 1900-talet krympt menar Piketty 

varför kapitalinkomstandelens tillväxt under denna period avtog. Detta menar han 
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förändras under 2000-talet då befolkningstillväxten och produktiviteten minskar. BNP-

tillväxten avtar då fortare än kapitalavkastningen varför kapitalinkomstandelen förutspås 

öka exponentiellt. Bilden nedan illustrera det växande gap som uppstår på grund av detta.  

 

Figur 9 Kapitalavkastning i relation till BNP-tillväxten, världen från år 0 till 2100 

 

Källa: piketty.pse.ens.fr/capital21c 

 

Piketty menar att den ökade kapitalinkomstandelen är problematisk på grund av att den 

största delen av kapitalet ägs av den allra rikaste procenten, varför denna percentils 

förmögenhet skenar iväg från de resterande inkomstskikten, vars inkomstkälla i huvudsak 

baseras på arbete. På grund av att produktiviteten i världen växer fortare än reallönerna 

sjunker andelen arbetskraftsinkomst.  

 

Piketty menar inte att den rikaste procenten inte arbetar. I USA är till 60 procent av 

inkomsterna från den rikaste procenten kapitalinkomst medan resterande kommer från 

högavlönat arbete. Men även detta skildrar en viss problematik då inkomstskillnaderna 

från olika typer av arbetskraftsinkomst också vidgats. Sedan 1960-talet har den rikaste 

procenten bland arbetstagarna gått från att erhålla 5 procent av de totala 

arbetskraftinkomsterna till att numera erhålla 10-12 procent. Denna uppgång refererar 

Piketty till det att de högsta cheferna haft en starkare reallöneutveckling där de ofta även 

tilldelas bonusar av olika slag; ett fenomen vilket inte förekommer lika ofta hos de lägre 

samhällsklasserna (Solow, 2014). 

 

Piketty menar att 

kapitalavkastningen alltid legat 

på en högre nivå än BNP-

tillväxten, att gapet och 

kapitalinkomstandelens tillväxt 

minskade under 1900-talet men 

förväntas öka igen under 2000-

talet. På grund av minskad 

befolkningstillväxt och 

produktivitet förutspås dock 

både kapitalavkastningen och 

BNP-tillväxten att falla. 
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4. Metod 

I detta avsnitt förklaras metodiskt hur tidsserien över profitkvotens utveckling beräknats, samt 

hur denna sedan länkats ihop med Edvinssons datamaterial. Vidare beskrivs hur olika 

statistiska analyser sedan kan göras för att mäta långsiktiga och kortsiktiga korrelationer samt 

hur komponenterna kan logaritmeras som underlag för en sekulär periodindelning.  

 

Fördelen med att sammanlänka ny data med Edvinssons är att Edvinssons datamaterial 

sträcker sig långt tillbaka i tiden varför en sekulär analys av profitkvoten är möjlig. På grund 

av denna ambition är det därför fördelaktigt om det insamlade datamaterialet efter sekelskiftet 

stämmer någorlunda överrens med Edvinssons definitioner och beräkningsmetoder. Men detta 

är inte helt oproblematiskt. Sedan 1993 har exempelvis ekonomiska aktiviteter omfördelats 

och nya inkluderats, metoder för att beräkna kapital- och lagerstock på förändrats. På grund 

av detta publicerar därför inte ens SCB i regel tidsserier som kan sammankopplas med värden 

innan 1993.  

 

Edvinsson beskriver emellertid utförligen i sin avhandling hur han gått tillväga för att 

övervinna glappet och uppdaterat datamaterialet fram till sekelskiftet, så att det hela ska 

stämma överrens med tidigare serier. Men i brist på både tid och kunskap kommer metoden 

inte kunna följas i detalj varför tidsserien från och med år 2000, för att hamna i nivå med 

Edvinssons data, istället sänks eller höjs med det värde som differentierar vid det 

gemensamma året. 

 

4.1 Definitioner och avgränsningar 

I denna uppsats definieras profitkvoten som överskottet från produktionssidan dividerat med 

de producerade tillgångarna; 

 

 

 
=
 
 ⁄

 
 ⁄

 

 

där y motsvarar total produktion. Denna definition skiljer sig från den ursprungliga 

marxistiska profitkvoten där kvotens nämnare även innefattar lönekostnader, så som beskrivs 

i teoridelen. Kvotens dynamik förändras emellertid inte märkvärt genom denna modifiering 

eftersom att en expansion av kostnaderna för löneutlägg fortfarande reducerar profitkvoten 
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genom att mängden mervärde reduceras (och vice versa). Syftet med omskrivningen av 

kvoten är att en vidare dekomponering av kvoten i två ytterligare, inom nationalekonomin 

mer välkända och utforskade, kvoter är möjlig. Och genom att dividera täljare och nämnare 

med BNP framkommer det att profitkvoten beror av kapitalinkomstandelen samt 

kapital/output-kvoten.  

 

Inversen av kapital/outputkvoten (output/kapital-kvoten) illustrerar ekonomins totala 

överskott i relation till det satsade kapitalet, det vill säga inklusive löneinkomster. Eftersom 

denna är oberoende graden av exploatering illustrerar denna kvot hur förändringar i 

kapitalackumulationen enbart påverkar produktionens lönsamhet. Då kapitalinkomstandelen, 

graden av exploatering, enligt Marx är konstant på lång sikt är det output/kapital-kvoten som 

över sekel förväntas påverka lönsamhetsgraden. En modifiering och dekomponering av 

kvoten på ovanstående sätt gör det därför möjligt att särskilja dessa två faktorer, 

kapitalackumulationen och exploateringsgraden, vilka enligt teorin determinerar den 

kapitalistiska ekonomins lönsamhet.   

 

Ambitionen är att vidare konstruera en profitkvot som illustrerar lönsamheten för hela den 

privata sektorn samt en profitkvot vilken enbart beräknar profitabiliteten i hantverks- och 

tillverkningsindustrin. Detta för att vidare kunna göra en jämförelse mellan kvoterna för att se 

i vilken utsträckning hantverks-och tillverkningsindustrin bidragit till profitkvotens fall eller 

tillväxt.
2
 Denna uppdelning ämnar inte definiera all den arbetskraft som tillhör hantverks- och 

tillverkningsindustrin som produktiv och resterande näringsliv som icke-produktiva sektorer, 

utan är en grov uppdelning av ekonomin under antagandet att arbetskraften i hantverks- och 

tillverkningsindustrin till trots är mer produktiv än arbetskraften utanför. Antagandet går och 

bör ifrågasättas, men har orsakats för att testa Marx tes och förutsägelse om att produktionens 

expansion leder till att en större andel av arbetskraften kommer komma att tillhöra de 

administrativa sektorerna, vars lönekostnader har en negativ inverkan på den genomsnittliga 

profitkvoten..     

 

Merparten av det datamaterial som använts i uppsatsen kommer från SCBs detaljerade 

årsredovisning av nationalräkenskaperna för åren 1993-2011 vilka presenteras efter 

                                                           
2
 Om det exempelvis är så att hantverks-och tillverkningsindustrins lönsamhet sedan sekelskiftet fallit mer än 

profitkvoten för den totala privata sektorn innebär detta att den fallande lönsamheten till merparten beror av 
en generell nedgång i just hantverks- och tillverkningsindustrin, och inte i resterande sektorer. 
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standarden för svensk näringsgrensindelning från 2007 (SNI2007). Den privata sektorn 

beräknas genom att subtrahera värden från den offentliga sektorn från den totala ekonomin. 

Hantverks- och tillverkningsindustrin motsvarar vad som i näringsgrensindelning ligger under 

sektorerna C till och med E.
3
 Båda kvoter beräknas i nominella priser varav förändringar i 

profitkvoten också kan bero på omställningar i relativpriser.  

 

Mervärdet antas motsvara vardera sektors överskott efter det att kostnader för arbetskraft, 

insatsvaror samt förslitning av fast kapital dragits bort. Då värdet av insatsvarorna redan 

dragits bort från det bruttoförädlingsvärde som registrerats, kan mervärdet vidare kalkyleras 

genom att ytterligare subtrahera bort konsumtion av fast kapital samt lönekostnader inom 

samma bransch (SCB, 2014a, tabell 10). Det som kvarstår blir vad som i marxistiska termer 

kan jämföras med värdet av det obetalda arbetet. På grund av att momsen i företagen vare sig 

utgör någon form av intäkt eller kostnad beräknas bruttoförädlingsvärdet i baspriser, det vill 

säga exklusive moms
4
.  

 

För att se hur hantverks- och tillverkningsindustrins storlek förändrat kommer 

bruttoförädlingsvärdet i hantverks- och tillverkningsindustrin att divideras med 

bruttoförädlingsvärdet i den totala privata sektorn. Ett mer korrekt mått för att mäta huruvida 

en större andel av arbetskraften som över tid tvingas in i allt mindre produktiva sektorer hade 

möjligtvis varit att mäta antalet anställda i respektive sektor, men i brist på både tid och 

datamaterial kommer endast en observation av förändringar i bruttoförädlingsvärde att äga 

rum. 

 

Kapitalinkomstandelen beräknas genom att dividera överskottet med lönekostnaderna. Denna 

varierar beroende på hur reallöneutvecklingen och produktiviteten förändras i relation till 

varandra. Om produktiviteten ökar fortare än reallönerna växer kapitalinkomstandelen och 

vice versa. För att kunna härleda varifrån förändringen i kapitalinkomstandel kommer ifrån 

tas även värden för produktivitets- och reallöneutveckling fram (SCB, 2014a, tabell 9 och 10). 

Arbetsproduktiviteten beräknas där som bruttoförädlingsvärdet dividerat med arbetade 

timmar. Lönekostnaderna har emellertid registrerats i nominella värden varför dessa måste 

                                                           
3
 C utgör tillverkningsindustrin, D-E el, gas, värme och vattenförsörjning.  

4
  Till skillnad från bruttoförädlingsvärdet i marknadspriser som är summan av alla varor och tjänster inklusive 

moms, och som därför motsvarar det pris som konsumenten möter, och som är konsumentens verkliga 
kostnad.  
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deflateras innan den procentuella utvecklingen kan beräknas. Detta görs med det 

konsumentprisindex som återfås på SCB:s hemsida (SCB, 2014c). 

 

Från den privata ekonomins mervärde subtraheras även egenföretagarnas inkomster, i 

nationalräkenskaperna benämnt som sammansatt förvärvsinkomst, eftersom dessa är en 

blandning av arbetskrafts- och kapitalavkastning (SCB, 2014b). Trots att den andel av 

förädlingsvärdet som utgör egenföretagarnas inkomster subtraheras från den privata sektorns 

överskott, dras inte kostnaden för lagerhållning och det fasta kapital som tillhör 

egenföretagarnas aktiviteter bort. Anledningen till detta är helt enkelt brist på data för att 

kunna göra en sådan åtskillnad. Det ska dock inte behöva störa vår analys alltför mycket 

eftersom dessa producerade tillgångar, i jämförelse med näringslivet som helhet, är relativt 

små.   

 

Bland de producerade tillgångarna som återfinns i profitkvotens nämnare, k, ingår även 

lagerstocken. Lagerstocken innefattar de vid årets slut osålda produkternas marknadsvärde 

och ingår i profitkvoten eftersom storleken på lagret är en del av det satsade kapitalet och 

därmed påverkar graden av avkastning. Förändringen i lagerstocken redovisas i Sveriges 

kapitalkonto (SCB, 2014a, tabell 2) varav lagerstocken ingående balans för år 1993 återfinns i 

statistiska meddelanden för nationalräkenskaper 1980-1994 (SCB, 1996, appendix 3 s 71).   

Efter 1993 registreras även förvärvning minus avyttring av värdeföremål i 

nationalräkenskaperna som en faktor vilken förändrar stocken av producerade tillgångar men 

denna inkluderas inte i tidsserien för att stämma överrens med Edvinssons tabell (Edvinsson, 

2005, s 98). 

 

Den andra delen av de producerade tillgångarna utgörs av den fasta kapitalstocken vilken 

består av olika typer av tillgångar såsom bland annat byggnader, maskineri och utrustning. 

Denna beräknas netto av SCB som summan av alla investeringar minus förslitning (SCB, 

2014a, tabell 22 och 10). För en korrekt bild över kapitalismens lönsamhet är det också 

nettokapitalstocken, det vill säga med avdrag för förslitning, som kommer att användas vid 

beräkning av profitkvoten.  

 

Vid en observation av hur bruttoinvesteringarna förändrats i relation till nettoexporten kan en 

härledning av förändringen i kapital/output-kvoten göras.  Hur dessa förhåller sig till varandra 

påverkar nämligen hur stor andel av bruttoinvesteringarna som exporterats och hur stor andel 
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som gått till inhemsk industri (eftersom att det är bara då investeringarna går till inhemsk 

industri som kapital/output-kvoten ökar). Data över nettoexportens utveckling efter 

sekelskiftet återfinns i samma årsredovisning (SCB, 2014a, tabell 2 och 21). 

 

4.2 Sammanlänkning av tidsserier 

Edvinsson utgår från SCBs tidsserie mellan 1980-1995, för att utifrån denna justera resterande 

data. För serier innan 1950 använder han sig av Sveriges Historiska Nationalräkenskaper 

(SHNA) av Olle Krantz och Lennart Schön. Nationalräkenskapernas utveckling efter 1950 

finns dokumenterat i olika tidsserier hos SCB. Dessa var tidigare inte sammanlänkade, varför 

en stor del av Edvinssons doktorsavhandling handlar om att försöka sammankoppla 

tidsspannen så att de kan göras jämförbara.  

 

Utifrån de tabeller som Edvinsson (2005b) presenterar i sin avhandling kan 

bruttoförädlingsvärdet för den privata sektorn beräknas genom att subtrahera den offentliga 

sektorns bruttoförädlingsvärde från den totala ekonomins i tabell D, där också hantverks- och 

tillverkningsindustrin presenteras separat. Konsumtionen av fast kapital för vardera sektor 

återfinns i tabell J, lönekostnader i tabell U och nettokapitalstocken i tabell K. 

Bruttoinvesteringarna och nettoexporten hämtas i tabell I respektive tabell F. 

 

Klassifikationen för vad som ska beräknas som fast kapital respektive insatsvaror har 

förändrats efter 1993. Numera får föremål med en livslängd under tre år också inkluderas i 

den fasta kapitalstocken varför mjukvaror, vilka utgör majoriteten av denna kategori, inte 

längre beräknas som insatsvaror (SCB, 2004, s 8-9). Dessa tillgångar lades bland 

investeringarna in under rubriken övriga kapitalföremål och bör egentligen subtraheras från 

kapitalstocken och bruttoförädlingsvärdet för samstämmighet med Edvinssons tabeller. En 

sådan justering har i denna uppsats emellertid inte varit möjlig att genomföra.  

 

Utöver klassifikationen för vad som ska beräknas som fasta tillgångar samt insatsvaror har 

också andra faktorer förändrats sedan nationalräkenskaperna beräknades för åren 1980-1995, 

vilken är det tidsspann Edvinsson utgår ifrån. Bland annat har metoden vid beräkning av 

kapitalstocken förnyats. Både Edvinsson och SCB beräknar kapitalstocken efter den så 

kallade Perpetual Invetory Method vilken adderar årliga investeringar på föregående års 

kapitalstock. Men till skillnad från den äldre versionen av metoden skriver SCB nu av 
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föremålen med en avtagande takt och man antar att förslitningarna på tillgångarna är som 

störst de första åren (SCB, 2004, s 8). I Edvinssons data beror avskrivningsmetoden på typen 

av tillgång. För exempelvis byggnader och anläggningar är förslitningen enligt hans 

beräkningar mycket låg de första 15 åren.  

 

Men trots skillnader i antaganden om förslitningstakt menar Edvinsson att nyare serier av 

kapitalstocken från SCB stämmer relativt bra överrens med hans uppskattade värden varför 

denna studie utgår från de värden över kapitalstocken som presenteras av SCB (Edvinsson, 

2005, s 107). Lagerstocken beräknas med samma metod som den fasta kapitalstocken. För 

denna består den största förändringen, i jämförelse med beräkningsmetoder innan 1993, i vad 

som inkluderas i detta lager där nyare serier även innefattar bland annat tillväxt av skog (SCB, 

2002, s7).  

 

Då Edvinsson beräknat ovanstående värden använde han sig av näringsgrensindelningen för 

åren 1980-1995. Branschindelningen har sedan dess gjorts om 1992, 1997, 2002 och 2007 

vilket gör det problematiskt vid en uppföljning av profitkvotens utveckling i separata sektorer. 

Dessutom har det till det totala bruttoförädlingsvärdet inkluderats ekonomiska aktiviteter som 

tidigare inte existerade. Definitionen av hantverks- och tillverkningsindustrin, som används 

för tidsserien efter 2000, stämmer inte överrens med den definition som används i Edvinssons 

tidsserie vilket i huvudsak beror på förändringen i branschindelning (Edvinsson, 2005, s 72). 

Bland annat exkluderas gruv- och mineralindustrin i den senare tidsserien medan sektorn för 

transport och kommunikation kom att inkluderas i definitionen av vad som ska tillhöra 

hantverks- och tillverkningsindustrin. I brist på detaljerad data över kapitalstocken och dess 

förslitningar, vilka är nödvändiga för en korrekt komponering av kapitalstocken, har en 

omjustering för att tillrättalägga detta problem inte kunnat göras. 

 

På grund av ovanstående förändringar i beräkningen av nationalräkenskaper som beskrivs i 

detta avsnitt skiljer sig värdena för profitkvoten och dess komponenter efter 1993 från de data 

som presenteras i Edvinssons tabeller. Tidsserierna länkas därför samman genom att dividiera 

de senare tidsserierna med Edvinssons år 2000, för att vidare sänka värdena efter sekelskiftet 

med denna differens. Metoden förändrar inte analysen över de år som följer efter sekelskiftet 

eftersom kvoterna endast sänks eller höjs medan lutningen är oförändrad. Däremot bör en 

jämförelse med åren innan sekelskiftet göras med försiktighet då den sammanlänkade 
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tidsserien beskriver en utveckling av makroekonomiska data vilka går efter olika definitioner 

och beräkningsmetoder.  

 

4.3 Samvariation  

Jag kommer att med hjälp av ett kointegrationstest bestämma med hur stor sannolikhet 

exploateringskvoten på lång sikt samvarierar med profitkvoten. Ett sådant test är intressant, 

dels eftersom Marx menade att exploateringskvoten på lång sikt är konstant, medan det som i 

huvudsak orsakar profitkvotens långsiktiga utveckling är förändringar i kapitalets organiska 

sammansättning, dels eftersom de neoklassiska teoretikerna i enlighet med Solowmodellen 

antar konstanta kapital- och arbetskraftsinkomstandelar, varför förändringar i dessa inte har 

någon inverkan på ekonomins långsiktiga lönsamhet. Om det visar sig att profitkvoten på lång 

sikt samvarierar med kapitalinkomstandelen finns därför underlag att börja ifrågasätta 

ovanstående antaganden.  

 

Kointegrationstestet kräver att variablerna är stationära, det vill säga att medelvärdet eller 

variansen av dessa är konstanta över tid (om dessa ökar eller faller över tid kan inte 

samvariansen mätas). Många variabler är dock icke-stationära men har en differens som är 

stationär då de är så kallade trendstationära, det vill säga om förändringen av mervärdet och 

variansen är konstant över tid. Genom att först skapa en differens av profitkvoten respektive 

kapitalinkomstandelen är därför ett kointegrationstest möjligt.  

 

En regressionsanalys mellan exploateringskvoten i hantverks- och tillverkningsindustrin och 

hela näringslivets genomsnittliga profitkvot kommer att göras med ambitionen att undersöka 

hur stor inverkan exploateringsgraden i hantverks- och tillverkningsindustrin har på den totala 

privata sektorns lönsamhet.  Enligt den marxistiska teorin är exploateringsgraden av den 

produktiva arbetskraften större än vad den i den produktiva sektorn ger sken av eftersom att 

kapitalisterna i hantverks- och tillverkningsindustrin säljer sina varor under det värde som 

dessa hade kunnat säljas för på marknaden, varpå resterande mervärde realiseras som profit i 

nästkommande produktionsled, där köpmanskapitalisterna via marknadsföring och andra 

administrativa tjänster får varorna sålda på marknaden. Således producerar de produktiva 

arbetarna, vilka i denna uppsats antas till merparten tillhöra hantverks- och 

tillverkningsindustrin, större mervärde och blir i högre grad exploaterade än vad 

kapitalinkomstandelen i hantverks- och tillverkningsindustrin uttrycker.  
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Givet att Marx teori stämmer torde det emellertid vara så att, trots att kapitalinkomstandelen 

egentligen skulle varit större än vad den ger sken av, att den privata sektorns lönsamhet 

påverkas starkt av förändringar i exploateringsgraden, det vill säga industrikapitalistens 

mervärde relativt lönekostnaderna. Faller denna kvot innebär detta att lönsamheten, av olika 

tänkbara orsaker, blir sämre i hantverks- och tillverkningsindustrin, vilket slutligen, om 

exploateringskvoten blir alltför låg, försvårar realiseringen av profit i den oproduktiva sektorn 

vars inkomster är en del av det mervärde som produceras av den produktiva arbetskraften.  

En regressionsanalys påvisar emellertid endast graden av samvariation och kan inte bekräfta 

något kausalt samband varför tolkningarna av resultaten bör uppfattas med försiktighet. 

Likväl skulle det kunna vara så att en fallande profitabilitet i näringslivet försvårar 

försäljningen av produkter i hantverks- och tillverkningsindustrin, vilket leder till sjunkande 

priser och reducerad kapitalinkomstandel. Det kan också vara så att det finns yttre faktorer på 

marknaden vilka gör att sektorerna följer liknande mönster varför samvariationen uppstår.  

Eftersom att hantverks- och tillverkningsindustrin de senaste decennierna utgör en mindre 

andel av totala ekonomin kommer även en regressionsanalys att göras endast över de åren då 

andelen börjat att reduceras. Detta för att se om det finns en stark samvariation trots att 

sektorn krymper, det vill säga för att kontrollera att resultatet av regressionsanalysen inte visar 

en stark samvariation endast på grund av att hantverks-och tillverkningsindustrin utgör en stor 

andel av ekonomin.  

 

4.4 Uppdelning av tidsperioder 

Vidare kan en sekulär analys av profitkvotens utveckling beroende på rörelser i 

kapitalinkomstandel och kapital/output-kvot göras genom att dekomponera profitkvoten enligt 

följande: 

 

 

 
=
 
 ⁄

 
 ⁄
=
 

 
×
 

 
 ⁄

 

 

Med hjälp av en visuell analys delas grafen över profitkvoten upp i tidsperioder där denna 

ökar, är stabil, eller faller medan vänster- och högerledet i dekomponeringen av kvoten 

logaritmeras för att plottas i en graf så att:  
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Indelningen av profitkvoten jämförs sedan med plottningen över de logaritmerade 

komponenterna för att se huruvida dessa perioder karaktäreriseras av fallande, stigande eller 

stabila rörelser i exploateringskvoten respektive kapital/output-kvoten. Genom denna metod 

framträder perioder och mönster i Sveriges ekonomiska historia vilka karaktäriseras av -

specifika skeenden i kapitalackumulation och resursfördelning mellan klasser. Ambitionen är 

också att urskilja mönster i profitkvotens cykler. Vidare görs en logaritmisk differentiering 

följt av en linjär approximation i enlighet med: 

 

 (
 

 
)   (

 

 
)   (

 

 
) 

 

under vardera tidsperiod för att se hur stor andel av den procentuella förändringen i 

profitkvoten som beror av förändringar i den ena respektive andra komponenten.  
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5. Data  
I följande kapitel presenteras det kvantitativa data vilken tagits fram utifrån den metod som 

redogjorts för i ovanstående avsnitt. Först presenteras de värden för profitkvoten och dess 

komponenter vilka ännu inte sammanlänkats med Edvinssons data, utan som enbart är 

hämtade från SCBs statistikdatabas och som sträcker sig mellan åren 1993-2011. Bland dessa 

värden presenteras också reallöne- och produktivitetsutvecklingen, investeringskvoten och 

handelsbalansen, vilka påverkar kapitalackumulation och lönsamhet.  

 

Därefter följer en grafisk presentation över de vid sekelskiftet sammanlänkade tidsserierna för 

profitkvoten i privat sektor och i hantverks- och tillverkningsindustrin. De sammanlänkade 

tidsserierna för samtliga kvoter, däribland profitkvotens komponenter, mellan 1850-2011 

återfinns i tabellform i ett eget avsnitt i slutet av uppsatsen. Dessa illustreras grafiskt och 

diskuteras vidare i nästkommande kapitel.   

 

Vidare introduceras en tänkbar uppdelning i tidsperioder baserad på den sammanlänkade 

profitkvotens utveckling, samt ett schema över hur dess komponenter förändrats procentuellt 

under den bestämda indelningen. Slutligen presenteras resultaten av kointegrations- och 

regressionstesten. 

 

Tabell 1 Kvoter privat sektor 1993-2011, produktivitet och reallöner uttrycks i procentuell 

förändring 

År Profitkvot Kapital/output Kapitalinkomstandel Investeringskvot Produktivitet Reallöner 

1993 0,064997184 3,260150001 0,211900569 0,185967114     

1994 0,082893613 2,933938457 0,243204759 0,175917787 0,101 0,001001 

1995 0,102885492 2,719142346 0,279760297 0,180927631 0,057 0,01233 

1996 0,094057842 2,705478614 0,254471481 0,189747413 0,032 0,060538 

1997 0,094412538 2,74884898 0,25952581 0,188643919 0,093 0,033096 

1998 0,091340429 2,782431537 0,254148491 0,199575952 0,062 0,032153 

1999 0,095052528 2,746718974 0,261082582 0,211043601 0,092 0,021508 

2000 0,083032814 2,809644118 0,233292658 0,219197265 0,072 0,025991 

2001 0,067125073 2,969507315 0,199328395 0,218789478 -0,025 0,012153 

2002 0,068670336 2,98843803 0,205217044 0,208123104 0,117 0,007605 

2003 0,074791426 2,96889147 0,222047628 0,203797759 0,08 0,015848 
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2004 0,08069639 2,950558876 0,23809945 0,205659998 0,111 0,026776 

2005 0,080882575 2,94272648 0,238015294 0,218081077 0,066 0,020401 

2006 0,087678285 2,908923022 0,255049381 0,22712009 0,083 0,016181 

2007 0,082169991 2,924923499 0,240340937 0,238050802 0,03 0,01875 

2008 0,075214685 3,108330338 0,233792087 0,242416734 -0,059 0,003976 

2009 0,059011741 3,434790821 0,202692985 0,213838203 -0,104 0,029451 

2010 0,073720598 3,192672179 0,235365704 0,211486739 0,252 0,008365 

2011 0,076906036 3,16143927 0,243133761 0,221015516 0,023 -0,00471 

 

 

Tabell 2 Kvoter hantverk- och tillverkningsindustrin 1993-2011, produktivitet och reallöner uttrycks 

i procentuell förändring 

År Profitkvot Kapital/output Kapitalinkomstandel Investeringskvot Produktivitet Reallöner 

1993 0,064196665 4,024254591 0,20848212 0,018884398     

1994 0,095834167 3,38383642 0,269246409 0,017838135 0,1 0,008 

1995 0,13277597 2,911576512 0,327913464 0,017850414 0,057 0,02 

1996 0,107878932 3,022230421 0,273431167 0,019587236 0,032 0,074 

1997 0,107401433 3,039975554 0,272802568 0,021238908 0,093 0,03 

1998 0,105962941 3,040927129 0,268554262 0,025594257 0,062 0,042 

1999 0,112978363 2,999446619 0,280439102 0,032764252 0,092 0,011 

2000 0,112058731 2,944821335 0,272648703 0,036643207 0,072 0,03 

2001 0,087654464 3,174596345 0,225985656 0,035698122 -0,025 0,007 

2002 0,092701241 3,125873685 0,23529171 0,032189799 0,117 0,007 

2003 0,097583962 3,069705094 0,244650442 0,030777622 0,08 0,012 

2004 0,111990307 2,954093317 0,273329317 0,031307182 0,111 0,03 

2005 0,118108075 2,910688824 0,284622504 0,032165799 0,066 0,025 

2006 0,129863473 2,864331875 0,309002517 0,029273103 0,083 0,017 

2007 0,127433831 2,834700605 0,300769866 0,02696095 0,03 0,02 

2008 0,095673414 3,239121505 0,25233398 0,031012818 -0,059 0,004 

2009 0,063719001 3,938061879 0,196537324 0,033209597 -0,104 0,035 

2010 0,118843167 3,178929304 0,307990073 0,029204271 0,252 0,005 

2011 0,110525172 3,303504693 0,298120855 0,033598623 0,023 0,005 
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I tabell 3 presenteras total export och import i miljoner kronor. I enlighet med resonemanget i 

föregående avsnitt är dessa mängder relevanta att observera för att förstå 

kapitalackumulationens intensitet och härkomst. Om exporten överstiger importen uppstår 

exempelvis ett handelsöverskott vilket innebär att det totala sparandet överstiger mängden 

investeringar, varför en del av kapitalackumulationen exporteras. Minskar exporten relativt 

importen innebär detta att den inhemska kapitalackumulationen ökar.  

 

Tabell 3 Export och import, miljoner kronor, total ekonomi 1993-2011 

År Export Import 

1993 514 944 456 464 

1994 605 524 530 941 

1995 718 416 595 662 

1996 714 885 592 270 

1997 813 220 668 427 

1998 871 764 736 351 

1999 921 629 782 612 

2000 1 053 949 909 998 

2001 1 087 395 929 850 

2002 1 084 269 919 335 

2003 1 107 579 933 814 

2004 1 222 905 1 005 188 

2005 1 341 244 1 124 567 

2006 1 504 836 1 266 441 

2007 1 621 472 1 388 241 

2008 1 715 236 1 498 895 

2009 1 489 445 1 288 213 

2010 1 651 448 1 445 083 

2011 1 735 241 1 541 211 
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De två figurerna nedan illustrerar en tänkbar periodindelning baserad på en enkel visuell 

analys av profitkvotens historiska rörelser. Ambitionen är att urskilja historiska mönster och 

samband mellan rörelserna hos profitkvoten och dess komponenter, för att vidare förstå vad 

som över olika historiska perioder determinerat lönsamhetsgraden.  

 

Tidsserien 1850-2011 kom att bli uppdelad i fem tidsperioder där profitkvoten följer mönster 

bestående av upp- och nedgångsfaser. Så som beskrivs i metodavsnittet har profitkvoten 

dekomponerats så att denna ska kunna definieras som kapitalinkomstandelen multiplicerat 

med output/kapital-kvoten. Dessa två senare kvoter har vidare logaritmerats och sedan plottats 

i en graf tillsammans med den logaritmerade profitkvoten. På detta sätt illustrerar grafen 

visuellt hur stor del av förändringen i profitkvoten som beror av förändring i 

kapitalinkomstandel respektive kapitalackumulation. Exempelvis under den första perioden i 

figur 10, då profitkvoten mellan 1850-1879 faller, så kan man i grafen urläsa att merparten av 

detta fall beror av en ökad kapitalackumulation (det vill säga av en fallande output/kapital-

kvot), eftersom att kapitalinkomstandelen under samma period är nästintill konstant. 

 

Vidare har en linjär approximation gjorts av denna logaritmering under respektive perioder 

där procentsatsen i tabellerna under figurerna beskriver med hur många procent som 

förändringen i profitkvoten påverkats av förändringen i komponenten. En djupare diskussion 

kring resultaten beskrivs i nästkommande kapitel.  
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Figur 10 Periodindelning privat sektor 

 

 

År Output/kapital Kapitalinkomstandel Profitkvot 

 

1850-1879 – 45% (67%) + 14%   (23%) – 30% 

1879-1916 + 1%   (3%) + 28%   (97%) + 27% 

1916-1978 – 52% (18%) – 244% (83%) – 295% 

1978-1995 + 20% (10%) + 180% (90%) + 200% 

1995-2011 – 5%    (38%) – 8%     (62%) – 13% 

1850-2011 – 81% (76%)  – 25%   (24%) – 106% 
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Figur 11 Periodindelning hantverks- och tillverkningsindustri 

 

 

År Output/kapital Kapitalinkomstandel Profitkvot 

 

1850-1979 – 41% (35%) – 75% (65%) – 116% 

1879-1916 + 43% (54%) + 38% (46%) + 80% 

1916-1978 – 63% (15%) – 350%(85%) – 412% 

1978-1995 + 29% (9%) + 292%(91%) + 320% 

1995-2011 – 5%   (50%) + 5%    (50%) +– 0% 

1850-2011 – 59% (43%) – 80%  (57%) – 137% 

 

I figur 12 illustreras profitkvoten i privat sektor och profitkvoten i hantverks- och 

tillverkningsindustrin mellan åren 1850-2011. Data fram till år 2000 är hämtad från 

Edvinssons tabeller men är därefter sammanlänkad med den data som presenteras i tabell 1 

och 2. Sammanlänkningen har möjliggjorts genom att sänka profitkvotens värden efter 

sekelskiftet med den procentsats som värdena differentierade med Edvinssons år 2000.  
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Figur 12 Profitkvot 1850-2011 

 

 

Tabell 4 och 5 presenterar resultatet av de regressionsanalyser som gjorts mellan profitkvoten 

i privat sektor och exploateringsgraden, det vill säga kapitalinkomstandelen, i hantverks- och 

tillverkningsindustrin. Regressionsanalyserna har gjorts för att avgöra hur känslig 

lönsamheten i det totala näringslivet är av förändringar i exploateringsgrad i hantverks- och 

tillverkningsindustrin. Resultaten kan komma att bli intressant att observera då Marx hävdade 

att det totala mervärde som samhället delar på, i form av olika typer av inkomster, 

ursprungligen kommer från den produktiva arbetskraften vilka i huvudsak arbetar i 

industrierna, varför exploateringsgraden i denna sektor är avgörande för det totala 

näringslivets lönsamhet.  

 

Eftersom att tillverknings- och hantverksindustrins andel av totala näringslivet minskat 

markant efter 1970-talet har två separata regressionsanalyser gjorts, en över hela perioden, det 

vill säga 1850-2011, och en med värdena 1978-2011. Detta för att kunna urskilja huruvida 

känsligheten är fortsatt hög trots tillverknings- och hantverksindustrins reducerade andel. 

Resultatet visar att förklaringsgraden ökar efter slutet av 1970-talet, men att elasticiteten, 

vilken uttrycks i koefficientens värde, avtar.  
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Tabell 4 Regression profitkvot privat sektor mot graden av exploatering i hantverks- och 

tillverkningsindustrin, 1850-2011 

Förklaringsgrad:  0,8988     

Profitkvot  Koefficient Standardfel t-värde P>ltl 95% konfidensintervall  

Kapitalinkomstandel  0,3060916 0,0081209 37,69 0,00 0,2900536 – 0,3221296 

Konstant – 0,0018218 0,0025278 -0,72 0,472 – 0,0068139 – 0,0031704 

 

 

Tabell 5 Regression profitkvot privat sektor mot graden av exploatering i hantverks- och 

tillverkningsindustrin, 1978-2011 

Förklaringsgrad: 0,9358     

Profitkvot Koefficient Standardfel t-värde P>ltl 95% konfidensintervall  

Kapitalinkomstandel  0,1721469 0,0080962 21,26 0,00 0,1556347 – 0,1886591 

Konstant 0,0178599 0,0013494 13,24 0,00 0,0151079 – 0,020612 

 

Slutligen presenteras nedan ett kointegrationstest mellan profitkvoten och 

kapitalinkomstandelen för hela näringslivet och över samtliga år, 1850-2011. Testet har gjorts 

för att pröva Marx och den neoklassiska teorins axiom om en konstant kapitalinkomstandel, 

och därför även kapitalinkomstandelens obefintliga inverkan på ekonomins lönsamhet. 

Resultatet visar att lönssamheten och kapitalinkomstandelen med över 95 procents 

sannolikhet samvarierar på lång sikt.  

 

Tabell 6 Johansens test för kointegration, profitkvoten mot kapitalinkomstandel privat sektor,  

1850-2011 

Rank Trace statistic 5% kritiskt värde 

0 99,1668 15,41 
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Tabell 7 Variabelsummering 

Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Profitkvot privat sektor 162 0,083368 0,0451452 0,007722 0,205156 

Kapitalinkomstandel privat sektor 162 0,2202303 0,0749018 0,033161 0,379264 

Kapitalinkomstandel hantverk- och 

tillverkningsindustri 162 0,2783148 0,1398255 -0,6254 0,55007 

Profitkvot privat differens 161 -0,0065971 0,1670227 -0,72119 0,7623127 

Kapitalinkomstandel privat differens 161 -0,0015708 0,138883 -0,64173 0,7277777 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatets innehåll. Först ligger fokus på profitkvotens senaste 

utveckling i förhållande till förändringen i ackumulation och exploatering, sedan den sekulära 

diskussionen utifrån ovanstående periodindelning. 

 

6.1 Profitkvoten och dess komponenter 

I den privata sektorn har profitkvoten sedan mitten av 1990-talet fallit med 13 procent medan 

kvoten i hantverks- och tillverkningsindustrin varit konstant, varför den fallande lönsamheten 

beror på faktorer utanför denna sektor. Eftersom ackumulationen av fysiskt kapital ökat lika 

mycket i hela näringslivet som i hantverks- och tillverkningsindustrin, beror skillnaderna i 

lönsamhet mellan sektorerna på olika utvecklingar av kapitalinkomstandelen, det vill säga 

förhållandet mellan produktivitets- och reallöneutvecklingen.  

 

6.1.2 Ackumulation 

I jämförelse med tidigare perioder beror emellertid en relativt sett stor andel av förändringen i 

profitkvoten sedan 1995 av kapitalackumulationen där fallet i privat sektor till 38 procent 

beror av en tillväxt i kapital/output-kvoten och till 50 procent i hantverks- och 

tillverkningsindustrin (figur 10 och 11). Sedan slutet av 1970-talet har kapital/output-kvoten 

minskat för att efter sekelskiftet åter växa med i genomsnitt 1,3 procent per år för vardera 

sektor. Och hade inte lagerstocken fortsatt att falla hade kapital/output-kvoten ökat ännu mer 

(figur 13 och 14).  
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Figur 14 Lagerstock, miljoner kronor, 1970-2011

 

 

Orsaken till kapitalstockens tillväxt framträder vid en jämförelse av bruttoinvesteringarnas 

andel av BNP gentemot nettoexportens andel, vilka illustreras i figur 15. Gapet mellan dessa 

minskade mellan 1965-1993 varför andelen exporterade investeringar då ökade. Men eftersom 

gapet åter expanderar efter denna period verkar det som om trenden har skiftat och andelen 
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inhemsk kapitalackumulation växer.  Genom att analysera exportens utveckling kan det 

konstateras att den minskade nettoexporten beror på en ökad efterfrågan av importvaror då 

exporten fortsatt att öka i andel av BNP vilket framkommer ur figur 16.  

 

Figur 15 Investerings- och nettoexportkvot, privat sektor 1850-2011 

 

 

Figur 16 Export i andel av BNP, privat sektor 1850-2011
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6.1.3 Exploatering 

Skillnaderna i lönsamhet i totala näringslivet respektive hantverks- och tillverkningsindustrin 

beror bland annat på skillnader i utveckling av kapitalinkomstens andel.  I näringslivet har 

kapitalinkomstandelen minskat med 8 procent medan den i hantverks- och 

tillverkningsindustrin istället ökat med 5 procent.  

 

En förändring kapitalinkomstandel beror på produktivitetens utveckling i relation till 

reallönernas. Utifrån figur 18 och 19, vilka illustrerar reallöneutvecklingen för arbetare i 

relation till produktivitetsutvecklingen i vardera sektor, kan det konstateras att både den 

privata och industriella sektorn följer en trend av lätt negativ reallöneutveckling, men att 

produktiviteten fluktuerar mycket varför någon trend där är svår att urskilja. 

Reallöneutvecklingen har emellertid varit sämre i hantverks- och tillverkningsindustrin varför 

kapitalinkomstandelen ökat något. I det totala näringslivet har produktiviteten fallit mer än 

reallöneutvecklingen vilket fått motsatt effekt.  

 

Figur 17 Kapitalinkomstandel 1850-2011 
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Figur 18 Reallöne- och produktivitet, industri och hantverk, 1994-2011 

 

 

 

Figur 19 Reallöne- och produktivitetsutveckling, privat sektor, 1994-2011 

 

 

 

 

 



49 
 

6.2 Den sekulära diskussionen 

Profitkvoten har i både näringslivet som helhet och i hantverks- och tillverkningsindustrin 

fallit med över hundra procent i jämförelse med nivån på 1850-talet. Periodindelningen som 

gjorts utefter profitkvotens upp- och nedåtfaser i figur 10 och 11 visar att profitkvoten sedan 

1850 fallit i totalt 107 år och stigit i 53 år.  

 

Kapital/output-kvoten har ökat som mest i det totala näringslivet varför merparten av 

lönsamhetsfallet där beror på en höjning av kapitalets organiska sammansättning medan 

profitkvotens fall i hantverks- och tillverkningsindustrin i huvudsak beror på en minskad grad 

av exploatering. Gapet i lönsamhet reducerades mellan sektorerna fram till början av 1960-

talet för att under 1990-talet åter expandera. Samma utveckling kan urskiljas i en jämförelse 

med sektorernas kapitalinkomstandel där exploateringen av arbetskraften i hantverks- och 

tillverkningsindustrin drar iväg i början av 1990-talet.   

 

6.2.1 Privat sektor 

I det totala näringslivet har profitkvoten sedan 1850 fallit med 106 procent varav 76 procent 

kan förklaras av en ökad kapital/output-kvot och till 24 procent av en minskad 

kapitalinkomstandel. Kapital/output-kvoten har vuxit med 81 procent och 

kapitalinkomstandelen minskat med 25 procent.  

 

Endast under perioden 1850-1879 berodde majoriteten av profitkvotens rörelse på 

förändringar i kapital/output-kvoten för att under resterande perioder i huvudsak ökat eller 

minskat på grund av utvecklingen i kapitalinkomstandelen. Speciellt betydande har graden av 

exploatering varit då profitkvoten haft sina expansionsfaser. Mellan åren 1879-1916 samt 

1978-1995 ökade lönsamheten till över 90 procent på grund av en mer intensiv exploatering, 

det vill säga på grund av att en större andel av förädlingsvärdet gått till kapitalägarna. Ett 

kointegrationstest mellan kapitalinkomstandelen och profitkvoten över hela perioden, 1850-

2011, visar att kapitalinkomstandelen och profitkvoten med över 95 procents sannolikhet 

samvarierar på lång sikt.  
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6.2.2 Hantverks- och tillverkningsindustrin 

I hantverks- och tillverkningsindustrin har profitkvoten fallit med 137 procent vilket till 57 

procent beror på en minskad kapitalinkomstandel och till 43 procent på en ökad 

kapital/output-kvot. Kapitalets organiska sammansättning har sedan 1850 ökat med 59 

procent medan kapitalinkomstandelen minskat med 80 procent. 

 

Precis som i näringslivet som helhet har profitkvoten under de flesta perioder till merparten 

utvecklats på grund av förändringar i exploatering. Endast under perioden 1879-1916 har 

merparten av profitkvotens rörelse berott på en minskad kapital/output-kvot. Mellan 1995-

2011 förändrades kapitalinkomstandelen och kapital/output-kvoten lika mycket varför 

profitkvoten stått stilla.   

 

Figur 12 visar att profitkvoten i hantverks- och tillverkningsindustrin för det mesta ligger 

några procentenheter högre än näringslivets genomsnitt. Undantaget är under perioden 1965-

1993 där hantverks- och tillverkningsindustrins profitkvot mellan 1975-1984 till och med 

ligger under genomsnittet. Gapet mellan den genomsnittliga avkastningen i privat sektor och i 

hantverks- och tillverkningsindustrin minskade kontinuerligt fram till 1970-talet för att sedan 

åter expandera. Men trots det vidgade gapet har ändå hantverks- och tillverkningsindustrins 

bruttoförädlingsvärde i andel av totala näringslivet sedan mitten av 1970-talet fortsatt att falla, 

vilket illustreras i figur 20. 

 

En regressionsanalys visar att förändringar i den genomsnittliga profitkvoten i privat sektor 

till 90 procent kan förklaras genom förändringar i hantverks- och tillverkningsindustrins 

kapitalinkomstandel. Detta innebär att de perioder då den genomsnittliga profitkvoten i den 

privata sektorn ökat, så har detta till 90 procent samvarierat med en mer intensiv exploatering 

av arbetskraften i hantverks- och tillverkningsindustrin. Orsaken till samvariationen skulle 

förvisso kunna vara att hantverks- och tillverkningsindustrins bruttoförädlingsvärde utgör en 

stor andel av det totala näringslivet, varför förändringar i denna kvot automatiskt innebär stora 

förändringar i näringslivets lönsamhet, men efter det att en regressionsanalys gjorts även efter 

åren 1975, då sektorns andel av näringslivet minskar, visar det sig att samvariationen till och 

med ökar ytterligare.  
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Figur 20 Hantverks- och tillverkningsindustrins bruttoförädlingsvärde i andel av 

bruttoförädlingsvärde, privat sektor, 1850-2011 
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7. Slutsatser 

Utifrån diskussionen följer i detta avsnitt en bredare analys vad gäller resultatets tänkbara 

orsaker, både empiriskt och teoretisk, samt hur de olika kvoterna hänger ihop och förhåller sig 

till varandra, i synnerhet utifrån en marxistisk analys, men också en neoklassisk. Texten är 

uppdelad efter de fyra övergripande slutsatser som dragits.   

 

7.1 Profitkvoten inlett ny nedgångsfas 

7.1.2 Empirisk förklaring 

Efter att ha uppdaterat Edvinssons tidsserie av profitkvoten fram till 2011 kan det konstateras 

att profitkvoten i Sverige likt G7-länderna fallit sedan mitten av 1990-talet och att 

expansionsfasen från slutet av 1970-talet avslutats. Under antagandet att profitkvoten 

någorlunda följer sina historiska cykliska mönster, och att profitkvoten denna gång faller 

under minst lika lång tid som den period då profitkvotens fall varit som kortast, innebär detta 

att lönsamheten kommer fortsätta falla fram till åtminstone 2030.  

 

Det nuvarande fallet beror ungefär till hälften på en ökad kapital/output-kvot och till hälften 

på en reducerad kapitalinkomstandel. Fallet hämmas dock på grund av en mer flexibel 

lagerhållning vilken gjort att lagerstocken fortsatt att minska samt på grund av en mer intensiv 

exploatering av arbetskraften i hantverks- och tillverkningsindustrin. Denna höjning av 

exploatering beror emellertid inte, till skillnad från då kapitalinkomstandelen ökade markant 

mellan 1978-1995, på att produktivitetsutvecklingen ökat i relation till reallöneutvecklingen, 

utan snarare på att reallöneutvecklingen fallit mer än produktivitetstillväxten. Motsatt 

förhållande gäller i privat sektor som helhet där produktivitetutvecklingen varit sämre än 

reallöneutvecklingen, varför kapitalinkomstandelen efter föregående periods expansion 

istället minskar.  

 

Den mer intensiva kapitalackumulationen förklaras av att investeringskvoten, från att ha fallit 

från mitten av 1960-talet, åter har ökat som andel av BNP. Och eftersom nettoexporten följer 

motsatt mönster, det vill säga att den ökar fram till början av 1990-talet för att därefter 

minska, växer kapital/output-kvoten intensivt. Kapital/output-kvoten har mellan 1995-2011 i 

vardera sektor växt med genomsnitt 1,3 procent per år, vilket är med samma hastighet som 

under 1850-, 1910- och 1970-talet, vilka enligt Edvinsson var betydelsefulla decennier i 
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Sveriges kapitalackumulationsprocess eftersom kapital/output-kvoten då, på grund av 

intensiva investeringsvågor, växte markant under en kort period. Utifrån Edvinssons mått kan 

det därför spekuleras i om Sverige inträtt en femte ackumulationsfas där kapital/output-kvoten 

efter 30 år upphör att falla och investeringskvoten åter växer.  

 

Edvinsson förklarar uppkomsten av dessa investeringsvågor med att kapitalinkomstandelen 

några år tidigare stigit på grund av plötsliga fall i reallönerna. Detta ska ha ökat lönsamheten 

och lockat investerarare, hävdar han. Samma förklaring går att applicera på den nuvarande 

investeringsvågen vilken, likt tidigare investeringsvågor, följts av en period där 

kapitalinkomstandelen ökat markant, i detta fall mellan åren 1978-1995.  

 

7.1.3 Teoretisk förklaring 

Enligt en marxistisk analys kan den fallande profitkvoten förklaras genom att varje såld vara 

och tjänst innehåller allt mindre mervärde. Det fysiska kapitalet har ökat per producerad enhet 

eftersom kapitalisterna haft incitament till att ersätta arbete med fysiskt kapital då varorna 

därefter kan säljas till samma pris men med mindre kostnader. Men detta innebär i längden en 

relativ minskning av det utförda arbetet, och därmed även det obetalda arbetet, per vara och 

tjänst i genomsnitt, vilket slutligen tar sig i uttryck i en fallande lönsamhet då teknologin 

blivit allmänt känd och varorna pris sjunkit till en nivå som motsvarar dess verkliga värde (det 

vill säga summan av mervärdet, lönerna och kostnaderna för det fysiska kapitalet; det som 

varan egentligen kostat att producera inklusive det av arbetskraften producerade nya värdet). 

 

Det nuvarande fallet i profitkvoten hade emellertid varit djupare om inte andelen obetalt till 

betalt arbete ökat i hantverks- och tillverkningsindustrin. Eftersom reallönerna vuxit 

långsammare än produktiviteten har mervärdesmängden i relation till de totala 

lönekostnaderna ökat i denna sektor, vilket haft en positiv effekt på det totala näringslivets 

genomsnittliga profitkvot.  

 

Trots att en ökad kapital/output-kvot innebär fallande lönsamhet, vilket är ett deprimerande 

tecken för kapitalismen, är detta paradoxalt nog enligt Marx samtidigt ett konkret resultat av 

arbetets produktivkraft, eftersom att arbetsprocessen effektiviserats på ett sätt som gör att 

mindre arbete krävs för att producera samma mängd varor. En på ett sätt positiv sak för 

samhällsmedborgarna och produktionen. Detta motsatsförhållande mellan intressen, vilken 
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reflekteras i det att någonting som skapar sämre lönsamhet för samhällsekonomin egentligen 

är ett uttryck för bättre resurshållning av arbetstiden, är bland annat varför kapitalismen av 

honom anses vara motsägelsefull, men också ineffektiv för majoriteten medborgare, det vill 

säga lönearbetarna.  

 

Pikettys tes om att tillväxten av kapital/output-kvoten är större än fallet i profitkvoten får inte 

stöd av de här redovisade data för den inhemska industrin. Det empiriska resultatet visar 

emellertid att kapitalstocken växer fortare än bruttonationalprodukten varför 

kapitalackumulationen i den generella Solowmodellen inte heller kan vara i jämvikt. Men 

eftersom kapitalinkomstandelen, i motsats till Pikettys tes, i själva verket sjunker har fallet i 

profitkvoten varit större än kapitalackumulationen.  

 

Å andra sidan inkluderar Piketty i sin studie även kapitalinkomster från utlandet varav en del 

av hans resonemang bygger på just det att kapitalrörligheten, det vill säga möjligheten att 

placera sitt kapital utomlands, hämmar det fall i profitkvoten som annars skulle ha blivit 

verklighet. Piketty skulle därför troligen inte ha misstrott ovanstående resultat, men snarare i 

enlighet med den neoklassiska teorin hävdat att detta har att göra med den fallande avkastning 

som kommer ur en koncentration av kapital gentemot arbetskraft, och inte med att varje vara 

innehåller mindre mervärde på grund av en mindre andel utfört arbete. Om inkomster från 

utlandet inkluderats i denna studie hade kapitalinkomsten sannerligen ökat men eftersom 

uppsatsens syfte varit att undersöka lönsamheten inom landet hade en medräkning av 

mängden kapitalinkomster som kommer från industrier i utlandet, där både kapital/output-

kvoten och exploateringsgraden av arbetskraften är en annan, varit missvisande.  

  

7.2 Kapitalinkomstandelen stor betydelse både långsiktigt 

och kortsiktigt 

Utifrån periodindelningen av profitkvotens komponenter framkommer det att 

kapitalinkomstandelen i näst intill varje period förändrats i motsatt riktning till kapital/output-

kvoten och att exploateringskvoten för det mesta varit den huvudsakliga faktorn vilken drivit 

fram profitkvotens rörelser. I synnerhet avgörande har exploateringsgraden varit då 

profitkvoten expanderat. Ökningen i denna har då, i enlighet med Marx, fungerat som en 

motverkande kraft till profitkvotens långsiktigt fallande tendens. Detta har skett då 
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arbetsprocessen effektiviserats och/eller då reallöneutvecklingen stagnerat. Båda faktorer 

gjorde att kapitalinkomstandelen expanderade 1978-1995.   

 

Men även de perioder då profitkvoten haft en nedgångsfas har merparten i många fall 

förklarats av exploateringsgraden som då reducerats. Detta kan förklars teoretiskt, av både 

neoklassiska och marxistiska ekonomer, av att en ökad kapital/output-kvot höjer efterfrågan 

på arbetskraft varför arbetarna får bättre förhandlingsposition och kan kräva en starkare 

reallöneutveckling. Troligtvis kan denna teori, i kombination med den fackliga styrka som då 

också präglade tidsperioden, förklara profitkvotens fall 1916-1978 eftersom tiden 

karaktäriserades av både kapitalackumulation och stark reallönetillväxt. Den senaste 

periodens fallande kapitalinkomstandel kännetecknas emellertid inte, trots det ökade utbudet 

på kapital, av starka reallöneökningar, utan snarar av en negativ tillväxt av dem. Överskottet 

och kapitalinkomsten i relation till lönekostnaderna minskar eftersom att 

produktivitetsutvecklingen, förädlingsvärdet per arbetad timme, haft en ännu sämre 

utveckling.  

 

Kapitalinkomstandelen ligger nu på 1950-talets nivåer vilket innebär att arbetarna på 1960-, 

1970- och 1980-talet, fick en större andel av vad de producerade än vad arbetarna får idag. 

Över lång sikt verkar det emellertid som om kapitalinkomstandelen faller och att perioden 

1978-1995 utgör ett historiskt undantag. Kointegrationstestet mellan kapitalinkomstandelen 

och profitkvoten visar att dessa samvarierar på lång sikt vilket innebär att ett långsiktigt fall i 

profitkvoten bör följas av liknande mönster i kapitalinkomstandelen, vilket antyder att 

kapitalinkomstandelen haft större betydelse för kapitalismens långsiktiga utveckling än vad 

Marx anade. Denna missuppfattning skulle kunna förklaras av att den period då Marx var 

aktiv och studerade kapitalismen, det vill säga i slutet av 1800-talet, var en period då 

kapitalackumulationen var som mest intensiv varför det verkade som om kapital/output-

kvoten skulle bli den mest avgörande faktorn.  

 

Observationen av kapitalinkomstens inverkan på lönsamhetens långsiktiga utveckling borde 

också vara intressant för de neoklassiska teoretikerna vilka i Solowmodellen, likt de 

marxistiska ekonomerna, antar konstanta kapital- och arbetskraftsinkomstandelar. Antagandet 

i denna skola kan även i detta fall förstås genom den historiska kontext som teorin uppstod ur. 

1900-talet präglades nämligen av konstanta ökningar i kapital- och 
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arbetskraftsinkomstandelen eftersom produktiviteten och reallönerna ökade i samma takt. En 

period som numera verkar vara förbi varför antagandet bör ifrågasättas.  

 

7.3 Tillverkningsindustrins exploateringsgrad och 

reducerade andel inverkar 

Huruvida den fallande lönsamheten i näringslivet beror på att de oproduktiva 

arbetsuppgifterna såsom administration, försäljning, marknadsföring och redovisning, ökat är 

svårt att avgöra. Precis som Zachariah och Cochshott (2006) hävdar är det troligtvis så att en 

stor andel av arbetskraften även utanför industrin producerar mervärde varför även dessa bör 

betraktas som produktiva. Men för enkelhetens skull antas i denna uppsats att majoriteten av 

den produktiva arbetskraften trots allt arbetar i tillverkningsindustrin. 

 

Marx menade att köpmanskapitalisterna gör profit genom att sälja varor som de köpt av de 

industriella kapitalisterna, men att denna profit måste delas med de kommersiella arbetarna 

som denna försäljning kräver. Den mervärdesmängd som produceras av den produktiva 

arbetskraften tilldelas därför inte bara kapitalister utanför hantverks- och 

tillverkningsindustrin utan också en växande mängd kommersiella arbetare, varför 

arbetskraften i hantverks- och tillverkningsindustrin egentligen exploateras hårdare än vad det 

ger sken av genom att observera kapitalinkomstandelen i den specifika sektorn.   

 

Efter en regressionsanalys mellan näringslivets profitkvot och kapitalinkomstandelen i 

hantverks- och tillverkningsindustrin kan det konstateras att profitkvoten i näringslivet till 90 

procent samvarierar med graden av exploatering i hantverks- och tillverkningsindustrin, vilket 

bör stödja ovanstående tes på så vis att den samhälleliga genomsnittliga profiten uppvisar en 

hög grad av känslighet gentemot i vilken utsträckning den produktiva arbeskraften 

exploateras. Å andra sidan kan samvariationen också gå i en motsatt kausal riktning, det vill 

säga att den ökade profitkvoten i näringslivet driver upp kapitalinkomstandelen i hantverks- 

och tillverkningsindustrin, vilket skulle kunna förklaras med att en ökad lönsamhet i privat 

sektor höjer efterfrågan på insatsvaror, varför priserna på dessa ökar och industrikapitalisterna 

överskott växer i relation till lönekostnaderna.  

 

Hantverks- och tillverkningsindustrins bruttoförädlingsvärde i relation till den privata sektorns 

har fortsatt falla sedan mitten av 1970-talet vilket förmodligen beror på att en större andel av 
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arbetskraften nu arbetar utför denna sektor. Och då profitkvoten i hantverks- och 

tillverkningsindustrin historiskt legat på en högre nivå än näringslivet bidrar detta med ett fall 

i lönsamhet för den totala privata sektorn.  

 

Lönsamheten har emellertid inte alltid varit högre i hantverks- och tillverkningsindustrin. 

Perioden 1964-1993 utgör ett undantag. Eftersom kapitalinkomstandelarna för vardera sektor 

följer samma mönster kan det antas att detta beror på att graden av exploatering var 

densamma under dessa perioder, att arbetskraften i hantverks- och tillverkningsindustrin 

systematiskt arbetade sig mot en lägre nivå av exploatering under mitten av 1900-talet, men 

att detta sedan upphörde i början av 1990-talet varav både lönsamheten och 

exploateringsgraden divergerar.  

 

7.4 Problem vid uppdatering av makroekonomisk data 

Den makroekonomiska data som presenteras efter sekelskiftet bör, vid en jämförelse med 

tidigare år, betraktas med försiktighet. Detta eftersom de olika variablerna, såsom exempelvis 

kapitalstock, bruttonationalprodukt, lager, förslitningar beräknats och definierats olika 

beroende på tidsperiod. Exempelvis då SCB gått över till att skriva av de fasta tillgångarna 

med en snabbare takt än innan, innebär det att tidsserien uppvisar ett plötsligt fall i 

nettokapitalstocken, och därmed även kapital/output-kvot. Vid en analys mellan år får 

betraktaren därför uppfattningen att någonting händer under denna period vilket gör att 

bruttonationalprodukten plötsligt växer, eller att kapitalstocken plötsligt faller.  

 

Å andra sidan ger den data som presenterats över profitkvoten efter sekelskiftet en indikation 

på hur profitkvoten förändrats. Eftersom resultatet visar samma mönster som genomsnittet för 

G7-länderna är det därför inte ett helt otroligt att även Sverige präglats av en fallande tendens. 

Vid en korrekt uppdatering av data bör emellertid en korrekt omjustering av 

nationalräkenskaperna göras efter den metod som Edvinsson presenterar i sin avhandling.   
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Tabeller 

Kvoter privat sektor, nominella värden 

År Profitkvot Kapitaloutput kapitalinkomstandel 

1850 0,153892 1,616383 0,248748 

1851 0,169735 1,570292 0,266534 

1852 0,168353 1,594388 0,268421 

1853 0,173971 1,573056 0,273666 

1854 0,192784 1,644937 0,317117 

1855 0,143582 1,769442 0,254059 

1856 0,162466 1,744044 0,283348 

1857 0,144139 1,825904 0,263183 

1858 0,153905 1,802487 0,277412 

1859 0,148398 1,791386 0,265839 

1860 0,139666 1,82136 0,254383 

1861 0,140533 1,810762 0,254473 

1862 0,130192 1,969702 0,25644 

1863 0,131832 1,916593 0,252669 

1864 0,124626 1,906601 0,237612 

1865 0,121895 1,928381 0,23506 

1866 0,132875 2,008803 0,26692 

1867 0,168507 1,951225 0,328795 

1868 0,16749 2,014633 0,337431 

1869 0,187012 1,910267 0,357242 

1870 0,205156 1,841702 0,377836 

1871 0,199401 1,870925 0,373065 

1872 0,198716 1,848771 0,36738 

1873 0,166604 1,955394 0,325777 

1874 0,135123 2,087963 0,282132 

1875 0,124466 2,132516 0,265427 

1876 0,114436 2,336854 0,267421 

1877 0,096807 2,496194 0,241649 

1878 0,101054 2,532472 0,255916 

1879 0,113562 2,524431 0,28668 
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1880 0,115123 2,638152 0,303712 

1881 0,124289 2,554448 0,31749 

1882 0,119392 2,62677 0,313616 

1883 0,126969 2,557759 0,324757 

1884 0,111414 2,589219 0,288475 

1885 0,109523 2,605708 0,285385 

1886 0,098007 2,686238 0,263269 

1887 0,084442 2,795656 0,236071 

1888 0,096059 2,728984 0,262143 

1889 0,101013 2,74472 0,277253 

1890 0,099396 2,726813 0,271034 

1891 0,10314 2,619906 0,270216 

1892 0,106837 2,591022 0,276816 

1893 0,100427 2,576127 0,258714 

1894 0,093246 2,665112 0,248512 

1895 0,103215 2,555255 0,263741 

1896 0,104515 2,575394 0,269168 

1897 0,113737 2,5992 0,295626 

1898 0,115051 2,611364 0,300439 

1899 0,118504 2,534057 0,300296 

1900 0,102868 2,691559 0,276874 

1901 0,09361 2,770387 0,259335 

1902 0,092357 2,795398 0,258175 

1903 0,105312 2,763983 0,291079 

1904 0,103079 2,733017 0,281716 

1905 0,101074 2,781169 0,281104 

1906 0,117449 2,649077 0,311131 

1907 0,12679 2,54203 0,322305 

1908 0,1136 2,659229 0,302088 

1909 0,113589 2,735945 0,310772 

1910 0,113436 2,602235 0,295186 

1911 0,107144 2,620595 0,28078 

1912 0,117459 2,548485 0,299342 
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1913 0,130571 2,471008 0,322643 

1914 0,112692 2,63664 0,297129 

1915 0,129286 2,661171 0,344052 

1916 0,14823 2,558619 0,379264 

1917 0,122439 2,781778 0,340598 

1918 0,100011 3,116189 0,311653 

1919 0,099614 3,063722 0,305191 

1920 0,082528 3,033399 0,250341 

1921 0,049215 3,601216 0,177234 

1922 0,075555 3,020738 0,228232 

1923 0,073123 3,051251 0,223118 

1924 0,079826 3,130746 0,249914 

1925 0,077178 3,175485 0,245078 

1926 0,077002 3,140595 0,241833 

1927 0,074205 3,120549 0,231559 

1928 0,077382 3,060754 0,236847 

1929 0,077094 2,991631 0,230637 

1930 0,069821 3,023411 0,211099 

1931 0,054753 3,295937 0,180461 

1932 0,044239 3,503493 0,154991 

1933 0,057463 3,259155 0,18728 

1934 0,064929 3,034538 0,197031 

1935 0,074979 2,924572 0,219283 

1936 0,083957 2,840199 0,238456 

1937 0,083403 2,943486 0,245495 

1938 0,078766 2,988353 0,23538 

1939 0,086047 2,885501 0,248289 

1940 0,063917 3,46665 0,221577 

1941 0,066852 3,524855 0,235642 

1942 0,062834 3,456699 0,217198 

1943 0,063886 3,413149 0,218052 

1944 0,063546 3,360601 0,213551 

1945 0,053557 3,351288 0,179487 
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1946 0,064367 3,049733 0,196303 

1947 0,066366 2,960791 0,196495 

1948 0,060036 3,080982 0,184969 

1949 0,052317 3,122218 0,163345 

1950 0,068062 3,018985 0,205477 

1951 0,076132 3,068287 0,233595 

1952 0,055925 3,234895 0,18091 

1953 0,046888 3,367234 0,157882 

1954 0,052743 3,199734 0,168764 

1955 0,045157 3,258479 0,147144 

1956 0,049103 3,286654 0,161383 

1957 0,046004 3,376986 0,155355 

1958 0,043031 3,429139 0,147561 

1959 0,048235 3,405323 0,164256 

1960 0,042895 3,407806 0,146178 

1961 0,041738 3,40795 0,142241 

1962 0,033865 3,475826 0,117708 

1963 0,029579 3,542738 0,10479 

1964 0,035008 3,471122 0,121517 

1965 0,035325 3,516731 0,124229 

1966 0,030171 3,646887 0,11003 

1967 0,031401 3,678222 0,115498 

1968 0,031585 3,681747 0,116289 

1969 0,034806 3,621011 0,126032 

1970 0,033875 3,630655 0,122987 

1971 0,031072 3,768912 0,117106 

1972 0,027133 3,875207 0,105144 

1973 0,035902 3,826681 0,137384 

1974 0,038926 3,704675 0,14421 

1975 0,03378 3,747978 0,126608 

1976 0,020252 3,888591 0,078751 

1977 0,009846 4,210126 0,041453 

1978 0,007722 4,294148 0,033161 



62 
 

1979 0,01655 4,148489 0,068659 

1980 0,017424 4,202243 0,073219 

1981 0,015755 4,28915 0,067576 

1982 0,024248 4,230305 0,102578 

1983 0,031089 4,160462 0,129343 

1984 0,037563 3,925346 0,147449 

1985 0,034899 3,877687 0,135327 

1986 0,040587 3,714436 0,150757 

1987 0,039348 3,627923 0,142752 

1988 0,03815 3,647007 0,139133 

1989 0,033399 3,701076 0,123611 

1990 0,026033 3,859876 0,100484 

1991 0,024252 4,137837 0,100352 

1992 0,031549 4,047472 0,127694 

1993 0,037891 4,028968 0,152663 

1994 0,047884 3,697343 0,177045 

1995 0,060689 3,463512 0,210197 

1996 0,05564 3,433134 0,191021 

1997 0,059265 3,366843 0,199536 

1998 0,059369 3,326085 0,197467 

1999 0,063181 3,2592 0,205918 

2000 0,057442 3,22663 0,185345 

2001 0,046437 3,41022 0,158361 

2002 0,047506 3,431961 0,163039 

2003 0,05174 3,409513 0,176411 

2004 0,055825 3,38846 0,189163 

2005 0,055955 3,379464 0,189096 

2006 0,060655 3,340645 0,20263 

2007 0,056845 3,359019 0,190944 

2008 0,052034 3,569646 0,185741 

2009 0,040824 3,944558 0,161034 

2010 0,051 3,666506 0,186992 

2011 0,053203 3,630637 0,193163 
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Kvoter hantverk- och tillverkningsindustri, nominella värden 

År Profitkvot Kapitaloutput Kapitalinkomstandel 

1850 0,374273 1,419159 0,531153 

1851 0,38847 1,415992 0,55007 

1852 0,377562 1,435115 0,541845 

1853 0,376904 1,426064 0,53749 

1854 0,379946 1,421375 0,540046 

1855 0,391702 1,338458 0,524277 

1856 0,357266 1,366095 0,488059 

1857 0,316553 1,471784 0,465898 

1858 0,312514 1,544042 0,482535 

1859 0,324418 1,478556 0,479671 

1860 0,325559 1,444432 0,470247 

1861 0,310519 1,446924 0,449298 

1862 0,287954 1,572063 0,452682 

1863 0,294921 1,54039 0,454294 

1864 0,296788 1,492468 0,442947 

1865 0,304991 1,468278 0,447812 

1866 0,29429 1,546126 0,455009 

1867 0,305962 1,574959 0,481878 

1868 0,295941 1,649149 0,48805 

1869 0,300272 1,600509 0,480587 

1870 0,332314 1,473494 0,489662 

1871 0,340601 1,457119 0,496296 

1872 0,379057 1,401431 0,531222 

1873 0,365467 1,44897 0,529551 

1874 0,328984 1,542373 0,507416 

1875 0,285892 1,632168 0,466624 

1876 0,255732 1,736469 0,444071 

1877 0,221928 1,852997 0,411232 

1878 0,173603 2,184929 0,37931 

1879 0,157181 2,257495 0,354836 
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1880 0,212831 1,956599 0,416424 

1881 0,213694 1,824378 0,389858 

1882 0,231731 1,798668 0,416808 

1883 0,206906 1,898301 0,392771 

1884 0,186 1,991809 0,370477 

1885 0,190389 1,932711 0,367967 

1886 0,158767 2,085447 0,3311 

1887 0,153648 2,099418 0,322572 

1888 0,173955 2,006463 0,349034 

1889 0,196464 1,875412 0,36845 

1890 0,180362 1,884799 0,339946 

1891 0,17328 1,875428 0,324973 

1892 0,18011 1,917884 0,34543 

1893 0,190325 1,869794 0,355868 

1894 0,19973 1,803238 0,36016 

1895 0,205232 1,763077 0,36184 

1896 0,221527 1,651968 0,365955 

1897 0,228185 1,635575 0,373213 

1898 0,210149 1,640772 0,344806 

1899 0,195492 1,652083 0,322969 

1900 0,188262 1,744685 0,328458 

1901 0,159332 1,878333 0,299278 

1902 0,16994 1,819833 0,309263 

1903 0,176235 1,810358 0,319049 

1904 0,178985 1,758361 0,314721 

1905 0,176931 1,817661 0,321601 

1906 0,199612 1,706811 0,340699 

1907 0,210186 1,671308 0,351286 

1908 0,170611 1,901752 0,32446 

1909 0,14566 2,139913 0,311699 

1910 0,170385 1,886581 0,321445 

1911 0,170471 1,928675 0,328784 

1912 0,16967 1,895444 0,321599 
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1913 0,193694 1,808501 0,350296 

1914 0,168522 1,981152 0,333867 

1915 0,179957 2,01143 0,361971 

1916 0,221736 1,902151 0,421775 

1917 0,191408 2,134226 0,408508 

1918 0,130345 2,551358 0,332557 

1919 0,133221 2,502574 0,333395 

1920 0,130442 2,405429 0,313769 

1921 0,076982 3,215442 0,247531 

1922 0,119202 2,749057 0,327694 

1923 0,120902 2,616964 0,316397 

1924 0,11294 2,596812 0,293285 

1925 0,099475 2,657696 0,264375 

1926 0,100632 2,596947 0,261335 

1927 0,106804 2,533994 0,270641 

1928 0,103826 2,472233 0,256681 

1929 0,119248 2,314365 0,275984 

1930 0,106256 2,397315 0,254729 

1931 0,079184 2,752272 0,217936 

1932 0,073134 3,000936 0,219469 

1933 0,082039 2,847347 0,233593 

1934 0,119044 2,370862 0,282238 

1935 0,134509 2,227321 0,299595 

1936 0,145106 2,16127 0,313613 

1937 0,158075 2,139877 0,338261 

1938 0,149545 2,178661 0,325808 

1939 0,150728 2,124348 0,3202 

1940 0,112718 2,551734 0,287627 

1941 0,123059 2,602115 0,320212 

1942 0,10766 2,603687 0,280313 

1943 0,107181 2,572431 0,275715 

1944 0,098608 2,581582 0,254565 

1945 0,074943 2,662983 0,199573 
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1946 0,109742 2,303351 0,252774 

1947 0,106428 2,221406 0,236419 

1948 0,119103 2,216275 0,263966 

1949 0,083878 2,359094 0,197877 

1950 0,103519 2,308755 0,239 

1951 0,14217 2,219873 0,315599 

1952 0,067792 2,661182 0,180407 

1953 0,064205 2,720223 0,174652 

1954 0,071315 2,572476 0,183456 

1955 0,060672 2,63353 0,159782 

1956 0,065524 2,675721 0,175323 

1957 0,069325 2,701228 0,187264 

1958 0,06179 2,764513 0,170819 

1959 0,06854 2,734504 0,187423 

1960 0,06197 2,747737 0,170278 

1961 0,053183 2,787532 0,148249 

1962 0,047235 2,821212 0,133259 

1963 0,033904 2,896804 0,098213 

1964 0,043919 2,80805 0,123326 

1965 0,045044 2,803539 0,126282 

1966 0,029972 2,95198 0,088478 

1967 0,025826 3,039179 0,078491 

1968 0,027204 3,043271 0,08279 

1969 0,037724 2,887061 0,108911 

1970 0,042018 2,856045 0,120005 

1971 0,030067 3,062787 0,092089 

1972 0,024046 3,184586 0,076577 

1973 0,033899 3,132499 0,106188 

1974 0,052396 2,923837 0,153199 

1975 0,039064 2,985654 0,116632 

1976 0,005964 3,224157 0,019229 

1977 -0,01304 3,652805 -0,04762 

1978 -0,01677 3,729397 -0,06254 
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1979 0,000908 3,460942 0,003142 

1980 0,004105 3,435536 0,014104 

1981 -0,00774 3,642933 -0,0282 

1982 0,004439 3,654849 0,016225 

1983 0,019637 3,52281 0,069177 

1984 0,036536 3,190338 0,116562 

1985 0,032716 3,111238 0,101787 

1986 0,044762 2,951658 0,132122 

1987 0,045024 2,873543 0,129378 

1988 0,039962 2,849138 0,113856 

1989 0,038607 2,855212 0,110231 

1990 0,023985 3,015504 0,072327 

1991 0,014034 3,165609 0,044427 

1992 0,023142 3,109116 0,07195 

1993 0,034482 3,141603 0,108329 

1994 0,062948 2,710163 0,170598 

1995 0,094504 2,408317 0,227596 

1996 0,07665 2,443635 0,187304 

1997 0,083813 2,399033 0,201071 

1998 0,088042 2,34682 0,206618 

1999 0,093885 2,339689 0,219662 

2000 0,096066 2,270841 0,21815 

2001 0,075144 2,448027 0,180814 

2002 0,079471 2,410456 0,18826 

2003 0,083657 2,367142 0,195748 

2004 0,096007 2,27799 0,218694 

2005 0,101252 2,24452 0,22773 

2006 0,111329 2,208773 0,247237 

2007 0,109247 2,185923 0,24065 

2008 0,082019 2,497785 0,201896 

2009 0,054625 3,036758 0,157252 

2010 0,101882 2,451368 0,246427 

2011 0,094751 2,547432 0,23853 
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